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مباحث  توجه  کانون  روزها  این  افغانستان  معضلٔه  حل 

غرب  است،  گرفته  قرار  دنیا  مهم  کشورهای  سیاسی 

طریق  از  مسئله  این  تا  داده  هم  دست  به  دست  رشق  و 

راه حل سیاسی و گفتگو حل شود و حاال همه در یک 

حل  راه   هرگز  افغانستان(  )معضلٔه  که  متفق اند  مورد 

نظامی نداشته، چیزیکه بیش از ۱۸ سال می شود امریکا 

به  تا  آن همواره تالش داشته و کوشیده اند  و هم پیامنان 

قتل و کشتار، جرم  آبادی،  و  آرامش، عمران  بهانٔه رفاه، 

افغانستان  و جنایت، فساد و فاجعه را در کشور مظلوم 

مدافعان  و  غیور  مردم  فیزیکی  حذف  با  و  داده  توسعه 

رسسخت آن، افغان ها را از عزت و رسبلندی دایمی دور 

نگاه دارند. 

آیا لشکرکشی نظامی، استفاده و توسل به توپ و تفنگ، 

طول  در  که  شبانه  پیهم  یورش های  و  مبباران، وحشت 

در  جنگی اش  متحدین  و  امریکا  کار  تنها  سال   ۱۸ این 

کشور  این  در  آرامش  و  صلح  موجب  بود  افغانستان 

به اوج خود  یا رنج و درد را  جنگ زده و رنج کشیده شد 

رساند؟

انتخاب راه  با توسل به زور و وحشت، به جای  امریکا 

درست و معقول در مدت اشغال کشور جز رسوایی و 

شکست، ذلت و فساد، توسعٔه فقر، بییچاره گی، تباهی و 

بربادی بر افغانستان، و جز ندامت و پشیامنی برای خود 

به کدام نتیجٔه مطلوب رسید؟

اگر امریکا از تاریخ متجاوزان گذشته به رسزمین افغانستان 

درس نگرفت و با غرور و دبدبه به هدف رسکوبی جوهر 

حریت و آزادی ملت غیور افغان و سلب عزت و استقالل 

آنان، بر خالف متام اصول و قواعد پذیرفته شدٔه جهانی 

در عرص حارض به کشور مظلوم افغانستان تجاوز کرد؛ 

زور  که  باشد  گرفته  درس  باید  سال  از ۱۸  بیش  اکنون 

تسلیم  افغان هرگز  ندارد، و ملت غیور  جوابی جز زور 

خودکامه گی های ظاملانه و مغرور یک قدرت جهانی و لو 

آنکه هر اندازه ابرقدرت دنیا و قوی باشد منی  شود، 

و )ملت افغان( هرچه بیشرت قربانی دهد، محکم تر 

و استوارتر شده، و هر چه بیشرت درد و رنج ببیند 

قوی تر گشته و هر چه بیشرت مورد ظلم قرار گیرد 

و  فکر  به  هرگاهی  و  گرفته  موضع  ُعقده مندانه تر 

ایدیولوژی و باورهایش خصامنه  یورش برده شود 

جانانه تر به دفاع می خیزد؛ )امریکا( باید به قربانی 

ملت عظیم  آن  و جسارت  ایستادگی، شهامت  و 

احرتام گذاشته و به خواسته های آن ملت شجاع و 

دلیر تن داده و با زبان خوش دست تعدی خود را 

از رسزمین شان کوتاه کند. 

رشایط فعلی بیش از هر زمان دگر انتخاب راه معقول را 

بر همگان مربهن ساخته و آن اینکه تنها راه حل معضله ٔ 

چیزیکه  است،  گفتگو  و  سیاسی  دیالوگ  افغانستان 

بر  همیشه  تجاوز  سالهای  اوایل  از  اسالمی«  »امارت 

زورگویی  تسلیم  افغانستان  که  است  کرده  تاکید  آن 

منطق  راه  از  بخواهد  دنیا  اگر  ولی  نشده  کشوری  هیچ 

»امارت  بخشد  پایان  موجوده  جنجال  به  استدالل  و 

اسالمی« به منایندگی از ملت غیور خود این پتانسیل و 

ظرفیت را دارد که با هر طرفی وارد گفتگو و مذاکره شده 

مردم خود  و  و مشکالت کشور  رنج  اوضاع،  درک  با  و 

راه  هر  از  استفاده  با  آن  درمان  برای  و  را رشیک ساخته 

مرشوع و صحیح اقدام بکند. 

روسای  دروغگویی  ارتباط  به  محرمانه  اسناد  افشای 

روزنامٔه  توسط  ترامپ(  و  اوباما  )بوش،  امریکا  جمهور 

پر مخاطب »واشنگنت پوست«  و جریان تحریف حقایق 

چشم  از  آن  درست  جزئیات  کتامن  و  افغانستان  جنگ 

تا  منجالب جنگ  در  امریکا  که  داد  نشان  امریکا،  ملت 

چه حد گیر مانده و با چه نارسایی ها و چالش ها مواجه 

گشته است؛ و چگونه بر راه نامرشوع جنگ بر بٔن بست 

تاکید می ورزد، ولی هرگاهی که موضوع  نظامی  گزینٔه 

جنگ را از راه تعقل )دیالوگ سیاسی( پی گیری  کند باز 

تا چه حد زمینٔه ختم اشغال برای امریکایی ها کم هزینه تر، 

کوتاه تر و معقول تر متام خواهد شد، و این هامن گزینٔه 

افغانستان است که  مطلوب و معقول برای حل معضلٔه 

هر نوع کوتاهی در اجرای آن متوجه سیاست و تصمیم 

برای حل مشکل  امارت اسالمی  امریکاست چون  خود 

کشور خود و کاهش رنج هموطنان خویش از هیچ تالش 

مرشوع دریغ منی کند.

تنها راه معقول برای امریکا در 

حل معضلهٔ ٔ افغانستان

سرمقاله
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بـه کـدام منـوال کـه ادیـان آسـامنی و پیامـربان الهـی در 

طـول تاریـخ برشیت بـا دشـمنان رنگارنگ اسـالم روبرو 

و  افـکار  بـا  طغیانگـر  و  کافـر  انسـانهای  و  گردیده انـد 

از  بـرای جلوگیـری  باطـل و طاغوتـی  عقایـد مختلـف 

نفـوذ و حاکمیت رشیعت آسـامنی و حفـظ و بقای نظام 

باطـل خـود دسـت به نیرنـگ و تزویـر، قتـل و ویرانگری 

زده انـد، دیـن مقـدس اسـالم هـم از آغـاز ظهـور خـود 

تاکنـون کـه تقریبـاً چهـارده ونیـم قـرن از عمر آن سـپری 

میگـردد، در برابـر دشـمنان مختلف و دسـایس گوناگون 

روبـرو گردیـده اسـت. در ۲۳ سـال بعثت پیامـرب )صلی 

اللـه علیـه وسـلم( بـا دشـمنان اسـالم شـامل دسـته های 

مرشکیـن بـت پرسـت، یهودیـت، منافقیـن و مسـیحیان 

بـود کـه هـر کـدام در برابـر اسـالم و مسـلمین جنگیدنـد 

و دسـت بـه ایجـاد فتنـه و دسیسـه زدنـد اما پیامرب اسـالم 

آنهـا را خنثـی  اللـه علیـه وسـلم(همه دسـایس  )صلـی 

منـود و مغلـوب شـان گردانیـد.

بعـد از رحلـت حـرت پیامـرب صلـی اللـه علیـه وسـلم 

و سـپری شـدن دورۀ خلفـای راشـدین با وجودیکـه نفوذ 

اسـالم گسـرتش یافـت و متـدن بزرگی را مسـلامن ها در 

سـاحات مختلـف زندگـی بوجـود آوردنـد، کار دشـمنی 

و ایجاد دسیسـه علیه اسـالم و مسـلمین توسـط دشـمنان 

اسـالم نیـز بـاال گرفـت از یکطرف دسـته هـا و فرقه های 

مختلـف در بیـن خـود مسـلامنها بوجـود آمد کـه این امر 

سـبب نفـاق مسـلمین و کشـمکش میـان شـان گردیـد 

و از طـرف دیگـر دشـمنان اسـالم خاصتـاً یهـودی هـا و 

مسـیحیان بـا قلـب پـر از عقده و قبـی پر از حسـد و کینه 

اسـتفاده منـوده  هـا  پراگندگـی مسـلامن  و  اختـالف  از 

بـا متـام نیـرو و قـدرت علیـه مسـلمین  در سـال ۱۰۹۵ 

میـالدی وارد جنگی شـدند کـه بنام جنگهـای صلیبی یاد 

مـی شـوند و بیـش از دوصـد سـال ادامـه یافت.

هنـوز مسـلامن هـا از اثـرات وحشـت و ویرانـی جنـگ 

هـای صلیبـی نفـس راحـت نکشـیده بودنـد کـه فاجعـة 

چنگیـز در رشق خالفـت اسـالمی مبیـان آمد و مسـلمین 

را در مناطق آسـیای میانه و افغانسـتان که تا دریای سـند 

شـامل می شـد بـه خـاک و خـون کشـانید. امـا در میـان 

امـت اسـالمی و ملـت هـای مسـلامن چـه در مقابلـه بـا 

بـروز و ظهـور فرقـه هـای افراطـی و تفریطـی در جوامع 

مسـلمین و چـه در مقابلـه با دسـایس دشـمنان اسـالم که 

بـرای نابودی اسـالم و مسـلمین بـه انواع مکـر و نیرنگ با 

اسـم و رسـم مختلف عمـل کردنـد، مجتهدیـن، امامان، 

شـخصیت هـای مصلح جهـادی وعلامی مجاهـد وآگاه 

صحیـح  و  درسـت  قوانیـن  و  اصـول  آمدندکـه  مبیـان 

شخصيت ها و حرکت های اسالمی 

ضرورت مبرم هر زمان

در مبارزه  با دشمنان اسالم است

منصور تالقاین
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افـراط و تفریـط در پرتـوی  از  زندگـی مسـلمین را دور 

قـرآن و سـنت پیغمـرب صلـی اللـه علیـه وسـلم و مطابـق 

آن روشـن وواضـح سـاخته دشـمنان اسـالم را بـا متـام 

مکرهـا و نیرنگ های شـان به مسـلمین معرفـی منودند و 

جهـاد و مقاومـت را در برابر دسـایس و حمالت دشـمن 

زنـده نگهداشـتند، قیـام ونهضـت اسـالمی را بـرای زنده 

نگهداشـنت اسـالم و مسـلمین براه انداختنـد و حرکت ها 

و جنبـش هـای اسـالمی را در مقابل تجاوزات و سـیطره 

جوئـی صلیبـی هـا و یهـودی هـا رهـربی منودنـد، چنین 

جریانـی در تاریـخ اسـالم از آغـاز ظهور اسـالم تـا کنون 

ادامـه داشـته اسـت. اگـر زمانـی مسـلمین در زیـر نفـوذ 

وحاکمیـت کفـار بـر می بردند و خاموشـی و سـکوت 

اختیـار مـی کردنـد، زمانـی دیگـری شـخصیت عـامل، 

مصلـح و مجاهـدی از میـان امـت اسـالمی ظهـور مـی 

منـود و بـا فریـاد جهـاد ایـن سـکوت را می شکسـت.

بعـد از ختـم جنـگ هـای صلیبـی از قـرن سـیزده الـی 

شـانزده وهفده میالدی در رس زمین اروپا علامء مسـیحی 

بـه شـیوه وحشـتناک وخرافاتـی بنـام دیـن ومذهـب بـر 

مـردم حکومـت کردنـد. انجیـل کتاب آسـامنی حرت 

عیسـی علیـه السـالم را کامـالً تحریـف کردنـد وقوانیـن 

جاهالنـه وظاملانـه ای را بنـام قوانین دین مسـیح بر مردم 

تحمیـل کردنـد، باادامـه ای ایـن وضـع کشـمکش ونـزاع 

بیـن علـامء ودانشـمندان اروپاکـه بـا اسـتفاده از متـدن 

اسـالمی بـه اخرتاعـات و اکتشـافات جدیدی دسـت می 

یافتنـد وپـاپ های مسـیحی وکلیسـاها در عقـده ونفرت 

شـدیدی علیـه دین آسـامنی در اروپـا به ویـژه بین علامء 

ودانشـمندان آن ایجـاد گردیـده ودر نتیجـه ایـن وضـع در 

اوایـل قـرن هفدهـم میـالدی دو دشـمن خطرنـاک علیـه 

دیـن آسـامنی وعقیـدۀ خـدا پرسـتی بوجـود آمد.

یکی مسـلک دهریت یاکمونیسـتی که اولیـن بار مارکس 

و انگلـس قوانیـن را بـرای آن تنظیـم منوده و بشـکل یک 

مکتـب فکـری وآئیـن نظـام زندگـی بـرش کـه کامـالً بـر 

اسـاس طـرز تفکـر ضـد دینـی و ضـد خدائـی گذاشـته 

شـده بـود درآوردند. 

دومـی مسـلک الئیـک یا بی دینـی که آن هم نظـام زندگی 

را کـه بـر اسـاس مـادی گری طـرح منـوده و جدایی دین 

از سیاسـت و حکومـت را بطـور یـک طـرز تفکـر و آئین 

نظـام  و  آورد   بوجـود  زندگـی  نظـام  و مسـلک خـاص 

سیاسـی و اجتامعـی و کنونـی در جوامـع غربـی همیـن 

مسـلک الئیـک و بـی دینی اسـت. ایـن هردو طـرز تفکر 

وآئیـن سیاسـی و اجتامعـی محصول عقده و تنفر شـدید 

از حاکمیـت پـاپ هـا و کلیسـاهای مسـیحی و نظـام و 

مقـررات آنهـا بـود کـه بنـام دیـن اسـالمی و قانـون الهی 

بـر مـردم عملـی میگردید. امـا طراحان ایـن دو طرز تفکر 

ضـد دینـی بـه عـوض درک ماهیـت دیـن خاصتـاً دیـن 

مقـدس اسـالم و قوانیـن اسـالمی، فرمان عمومـی ابطال 

مواضـع  اتخـاذ  بـا  بصـورت عمومـی  را  آسـامنی  دیـن 

خصامنـه و مقابـل علیه دیـن و فکر خداپرسـتی جاهالنه 

و گمراهانـه صـادر کردنـد و خرافـات و مظـامل پاپ های 

مسـیحی را از واقعیـت هـای دینـی و رشیعـت آسـامنی 

فـرق نکردنـد و بـدون آنکـه از دیـن اسـالم آگاهی داشـته 

باشـند آنـرا نیـز بـه خرافـات سـاختگی پاپ هـا یکسـان 

پنداشـتند و بـا ایـن فکـر جاهالنـه و گمراهانـه مارکـس 

بنیانگـذار دهریـت و کمونیزم، ادیان آسـامنی را افیسـون 

ملـت هـا خوانـد و از موجودیـت خدا و همـه موجودات 

معنـوی کامـالً انـکار ورزید و مبـارزه را علیـه دین و فکر 

خـدا پرسـتی الزمـی و در عیـن حـال علمـی خواند.

در قـدم اول مسـلک الئیـک یابـی دینـی در دنیـای غـرب 

بـا از بیـن بـردن تسـلط و حاکمیـت پـاپ هـا و کلیسـا 

بعـد از قـرن شـانزدهم میـالدی در کشـورهای اروپائـی 

در  اسـالمی  متـدن  از  اسـتفاده  بـا  و  گردیدنـد  حاکـم 

سـاحه تکنالوجـی و تخنیـک جدید دسـت بـه اخرتاعات 

و اکتشـافات زدنـد کـه در نتیجـه ماشـینی بوجـود آمـد و 

بـرای تولیـدات صنعتی به مـواد خام رضورت واقع شـد، 

ایـن جـا بـود کـه کشـور هـای اروپائـی چـون هسـپانیا، 

پرتـگال، فرانسـه و انگلسـتان بـه ماملک اسـالمی هجوم 

آوردنـد و هـر کـدام پاره یـی از رسزمیـن های اسـالمی را 

متـرصف شـدند.

اسـالمی و  اشـغال رسزمیـن هـای  بـر  آنهـا عـالوه  کار 

چپـاول منابـع معدنـی و مـواد خـام مسـلمین و اسـتثامر 

نیـروی بـرشی مسـلامنها، ایجـاد ذهنیـت ضـد دینـی و 

تربیـه افـراد و تشـکیل حلقـه هـا و دسـته هـای مطابـق 

دینـی  بـی  آوردن حکومـت  بوجـود  بـرای  ذهنیـت  ایـن 

در ماملـک اسـالمی بـود. حتـی بـرای عملـی سـاخنت 

خـود  میـان  در  را  مذهبـی  هـای  فرقـه  خـود  دسـایس 

مسـلامنها ایجـاد کردنـد، چنانچه اسـتعامر انگلیس فرقه 
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قادیانـی و احمدیـه را در پاکسـتان و فرقـه بهائـی را در 

ایـران بوجـود آوردنـد کـه ایـن فرقـه هـا غیر اسـالمی می 

باشـند. و کفـار اسـتعامر گـر بـا چنیـن دسیسـه خالفت 

اسـالمی را در ترکیه توسـط مـزدوران تربیـه یافته خود که 

در رأس شـان مصطفـی کـامل و اتاتـرک قـرار داشـت از 

بیـن بردنـد و نظام بـی دینی را بـار اول در ترکیه جانشـین 

خالفـت اسـالمی کردنـد.

وهمچنـان افـراد کثیـری دیگـر در کشـور هـای اسـالمی 

بـه ویـژه در افغانسـتان نیـز از جملـه دسـت پـروردگان 

اسـتعامر غـرب بودنـد که میخواسـتند نظـام بـی دینی را 

در کشـور های شـان حاکم بسـازند همچنان در قدم دوم 

در حالتی که اسـتعامر غرب بسـا رسزمین های اسـالمی 

را در اشـغال خـود در آورده بـود و بـرای ایجـاد حکومت 

هـای بی دینـی. ضد اسـالمی در ماملک اسـالمی تالش 

یعنـی  آسـامنی  ادیـان  و  اسـالم  دیگـر  دشـمن  میکـرد، 

مسـلک دهریـت وکمونیسـتی کـه گفتیم در قـرن هفدهم 

میـالدی توسـط مارکـس و انگلـس به شـکل یـک مکتب 

فکـری شـده بـود، بـرای اولیـن بـار در روسـیه صاحـب 

دولـت و حکومـت گردیـد و پیـروان دهریـت و کمونیـزم 

در سـال ۱۹۱۷ میـالدی بـه رسدسـتگی لینین در روسـیه 

تشـکیل دولـت دادنـد و بـه ایـن ترتیـب خطرنـاک تریـن 

دشـمن ادیـان آسـامنی خاصتـاً دیـن اسـالم در رس زمیـن 

وسـیع و پهنـاور از دنیـا بـه حاکمیـت رسـید و بـا متـام 

نیـرو و بـه کار بـردن انـواع مکـر و تزویـر علیـه اسـالم و 

مسـلمین وارد عمـل شـد.

بیشـرت روش کار وطـرز العمـل هـردو دشـمن بـه ویـژه 

کمونیـزم علیـه اسـالم ومسـلامنها در پـرده هـای از مکـر 

هـای  در کشـور  مـردم  عامـه  کـه  داشـت  قـرار  وتزویـر 

اسـالمی بـه آسـانی منـی توانسـتند از آن آگاه شـوند امـا 

هامن ترتیب که در طول تاریخ اسـالم در جوامع مسلمین 

شـخصیت هـای مصلح ، عـامل ومجاهد کـه برعلیه همه 

دسـایس دشـمن، نهضـت وجنبـش اسـالمی را بوجـود 

آوردنـد ورهـربی کردنـد، ظهـور منـوده اند، در قـرن نزده 

پیـرشوی وتسـلط کافـران  بیسـتم میـالدی کـه عـرص  و 

صلیبـی وکفـر کمونیـزم برجهـان اسـالم بـود، نیـز جهان 

اسـالم از تبارز وظهور شـخصیت های بزرگی اسـالمی، 

عـامل وآگاه محـروم نگردیـد، وسـکوت مرگبار مسـلمین  

نیافـت  ادامـه  دایـم  بصـورت  کفـر  حاکمیـت  زیـر  در 

ونخسـتین بـار فریـاد شـخصیت مصلـح ومجاهد اسـالم 

سـید جـامل الدیـن افغانـی ایـن سـکوت را شکسـتاند، 

مسـلمین را بـه تامیـن وحـدت باهمـی، ایجـاد حکومـت 

اسـالمی، طـرد ورانـدن کفـر وحکومـت های اسـتبدادی 

ودسـت نشـانده دعوت کرد ویاسـفرهای متعـدد خود در 

کشـور هـای مختلف اسـالمی دنیـا جنبش اسـالمی ضد 

اسـتعامری را مبیـان آورد. 

دشـمنی  شـدت  وفعلـی  کنـون  قـرن  در  کالم  خالصـه 

خصـوص  بـه  اسـالم  دشـمنان  ودسـایس  کفرجهـان 

هـای  شـخصیت  برابـر  در  غربـی  متجـاوز  اشـغالگران 

اسـالمی به ویژه شـخصیت های امارت اسـالمی وسـایر 

علـامی ومجاهـد گیتی بی نهایت اسـت این حساسـیت 

ودشـمنی کفـر در برابـر آنهـا بـدان سـبب اسـت کـه آنها 

دشـمن را بامتـام دسـایس ومکرهایـش شـناختند وچهره 

ونیاتشـان را در بیـن مسـلامنها افشـاکردند، جنبـش هـا 

وحرکتهـای اسـالمی را در مبـارزه باآنهـا بـراه انداختنـد و 

رهـربی کردنـد، روح جهـاد را بار دیگر در پیکـر خوابیده 

وسـاکت مسـلمین زنده سـاختند وفکر احیـای حاکمیت 

اسـالم وطـرز نفـوذ وحاکمیـت کفـر را در متـام جوامـع 

مصلـح  افـراد  چنیـن  واگـر  آوردنـد  بوجـود  مسـلمین 

ومجاهـد در کشـور های مسـلمین بـه ویژه در افغانسـتان 

بعـد از هجـوم دنیـای کفـر، بوجـود منـی آمـد، دشـمنان 

مـکار بـا انـواع مکـر ونیرنـگ کـه بـرای عامـه مسـلمین 

قابـل فهـم ودرک نبود، تسـلط وحاکمیـت طاغوتی خود 

را برمسـلمین، قـرن هـا ادامـه میدادنـد.            
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برای ترشیح عنوان مقاله و ادای حق مطلب، الزم است 

تعریف  شود:  داده  وضاحت  ذیل  موضوع  سه  در  باید 

تجسس ، دالیل حرمت تجسس ، اقسام تجسس و حکم 

آنها.

۱_ تعریف تجسس :
 تجسس از جّس گرفته شده در لغت مبعنای ملس کردن 

ودست سودن و در تجسس معنای طلب است زیرا هر 

که در مورد چیزی اگر بخواهد معلومات حاصل کند آن 

را بدست می گیرد و ملس می کند .

و تحسس از حّس گرفته شده عبارت است از اثر جس و 

آنچه بوسیله یکی از حواس خمسه حاصل شود. 

اینکه در بین تجسس و تحسس فرق وجود دارد یا خیر ؟ 

پنج نظریه و قول است : 

_ نظریه اول: تجسس بالجیم جستجو و بررسی از امور 

امور  از  بررسی  و  جستجو  بالحاء  تحسس  و  ظاهری 

این  عکس  بر  را  آنها  فرق  هم  عدهء  و  باشد  می  باطنی 

گفته اند.

_ نظریه دوم: تجسس عبارت از جستجو و بررسی اخبار 

برای غیر و تحسس عبارت از جستجو و بررسی اخبار 

برای خود می باشد 

کارهای رش  بررسی  و  تجسس جستجو  نظریه سوم:   _

و ناپسندیده و تحسس جستجو و بررسی امور خیر می 

باشد 

_ نظریه چهارم: تجسس جستجو و کنجکاوی از ارسار 

می  قوم  یک  سخنان  منودن  گوش  تحسس  و  یک قوم 

باشد.

_ نظریه پنجم : هر دو متحد بوده و عبارت از جستجو و 

کنجکاوی اخبار  می باشد.

۲_ دالیل حرمت تجسس : 
بَْعَض  إِنَّ  الظَّنِّ  َن  مِّ اْجَتِنُبوا كَِثرياً  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   « _  

أَيُِحبُّ  بَْعضاً  بَّْعُضكُم  يَْغَتب  َواَل  ُسوا  تََجسَّ َواَل  إِثٌْم  الظَّنِّ 

إِنَّ  اللََّه  َواتَُّقوا  َفكَرِْهُتُموُه  َمْيتاً  أَِخيِه  لَْحَم  يَأْكَُل  أَن  أََحُدكُْم 

اللََّه تَوَّاٌب رَِّحيٌم » الحجرات : ۱۲

 ترجمه : )  اي كساين كه اميان آورده ايد ! از بسياري از 

و   ، است  گناه  گامنها  از  برخي  كه   ، بپرهيزيد  گامنها 

غيبت  ديگري  از  ييك  و   ، نكنيد  پرده دري  و  جاسويس 

نناميد ؛ آيا هيچ يك از شام دوست دارد كه گوشت برادر 

مرده خواري  از  يقني همه شام  به  ؟  بخورد  را  مرده خود 

بدتان مي آيد ) و از آن بيزاريد ، غيبت نيز چنني است و از 

حکم جاسوسی مسلمان برای کفار !

ْعُضُكم َبْعًضا ُسوا َوَل َيْغَتب بَّ سَّ َوَل َتَ

نویسنده: ابوعمار حقاین
ترجمه: سعید مبارز
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آن بپرهيزيد و ( از خدا پروا كنيد ، يب گامن خداوند بس 

توبه پذير و مهربان است. (

 « است:  خوانده  چنین  مشهور  قراء  از  یکی  حسن  امام 

تفسیر  صاحب  الوسی  عالمه  بالحاء.   تحسسوا«  ال  و 

روح املعانی گفته است : جمهور بر این نظر هستند که 

مراد آیه در هردو قرائت مطلق نهی از جستجوی ارسار و 

معایب است و آن را از جمله گناهان کبیره شمردند.

_ أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل : » إِيَّاكُْم َوالظَّنَّ 

ُسوا »  ُسوا َواَل تََجسَّ َفإِنَّ الظَّنَّ أَكَْذُب الَْحِديِث ، َواَل تََحسَّ

. البخاری: ۵۶۳۳

ترجمه :  )از پیغمرب ملسو هيلع هللا ىلص روایت شده است که  فرمودند 

دروغ ترین  کنید،  پرهیز  دیگران  به  نسبت  سوءظن  از   :

و  نکنید  سمع  اسرتاق  است،  دیگران  به  سوءظن  سخن 

مخفیانه به سخنان مردم )به منظور جاسوىس( گوش فرا 

ندهید، از جاسوىس و کشف ارسار مردم دورى کنید. (

۳_ اقسام و احکام تجسس :
مراد از تجسس که در آیات قرآنی و احادیث نبوی ذکر 

شده است، جستجو و تتبع از عورات ، ارسار و معایب 

یک  ارسار  از  تجسس  مطلق  اما  باشد  می  مسلامنها 

شخص بر ۸ وجه متصور می باشد :

_ تجسس مسلامن از مسلامن برای نفس خود

_ تجسس مسلامن از ارسار مسلامن برای شخص دیگر

_ تجسس مسلامن از مسلامن برای کافر 

_ تجسس تجسس مسلامن از کافر برای مسلامن 

_ تجسس کافر از کافر برای نفس خود 

_ تجسس کافر از کافر برای کافر دیگر 

_ تجسس کافر از کافر برای مسلامن 

_ تجسس کافر از مسلامن برای کافر 

اقسام  مناییم،  مالحظه  را  کافر  چهارگانهء  اقسام  اگر 

دامنهء  اینکه  بخاطر  اما  رسد  می  قسم   ۴۴ به  تجسس 

مقاله گنجایش تفصیل و بیان احکام متام انواع تجسس 

را ندارد فقط به ذکر یک نوع آن که »تجسس مسلامن از 

مسلامنها برای کفار« می باشد، اکتفا منوده و دالیل و 

خوانندگان  با  رابطه  این  در  را  مذاهب  فقهای  نظریات 

گرامی رشیک می سازم :

از سه  برای کفار   از مسلامنها  حکم جاسوس مسلامن 

صورت خالی نیست که به اساس تفاوت صورتها احکام 

آنها نیز متفاوت می باشد. در دو صورت ذیل بنا بر اینکه 

به اجامع امت از بلندترین مراتب مواالة مي باشد، مکفره 

بوده و انسان را از دایرهء دین اسالم خارج می سازد :

۱_ صورت اول: جاسوسی مسلامن از مسلامنها برای 
کفار بخاطر کفر شان و یا بخاطر نرصت آنها بر مسلامنها 

بخاطر اینکه کافر هستند

۲_ صورت دوم: جاسوسی مسلامن از مسلامنها برای 
کفار به این عقیده که این کار حالل است 

وجود  بدون  مسلامن  یک  اگر  اما  سوم:  صورت   _۳
غرض  و  مادی  نفع  بخاطر  خاص  دوم  و  اول  صورت 

دنیوی این کار را انجام می دهد در این مورد هیچ اختالفی 

نیست که از جمله گناهان کبیره بوده و در تحت آیات و 

احادیث که در نهی تجسس وارد شده است، داخل می 

باشد؛ چون این نوع تجسس ارضار و مفاسدش نسبت به 

تجسس مسلامنها از یکدیگر شان در حالیکه علامء اورا 

از جمله کبائر شمردند، مبراتب بیشرت می باشد. از همین 

جهت است که عالمه ذهبی آن را از جمله کبائر شمرده و 

چنین می فرماید:«الکبیرة التاسعة و الستون من جس عيل 

املسلمني و دل عيل عوراتهم... و بالرورة يدري كل 

ذي جس ان النميمة اذا كانت من اكرب املحرمات فنميمة 

الجاسوس اكرب و اعظم«. )كتاب الكبائر : ٢٨٠(

و همچنین امام شیخ العز بن عبدالسالم در کتاب خود آن 

را از جمله کبائر شمرده و چنین می فرماید :« و کذلک لو 

دل الکفار علی عورة املسلمین مع علمه بانهم یستأصلون 

بداللته، و یسبون حرمهم و اطفالهم و یغتنمون اموالهم 

الی هذا  تسببه  فإن  دیارهم،  بنسائهم و یخربون  یزنون  و 

املفاسد اعظم من تولیته یوم الزحف بال عذر مع کونه من 

الکبائر.« )قواعد االحکام : ۱/ ۲۳_۲۴(

حکم قتل جاسوس مسلمان برای کفار:
در مورد حکم قتل جاسوس که در دو صورت اولی داخل 

باشد هیچ اختالفی وجود ندارد و همه بر این متفق القول 

هستند که آن شخص مرتد شده و واجب القتل می باشد 

داخل  سوم  صورت  در  که  جاسوس  حکم  مورد  در  اما 

اند  گفته  عدهء  اند.  منوده  اختالف  کرام  علامی  است، 

که کشته میشود و عدهء دیگر گفته اند که تعزیر میگردد.

عالمه امام وهبة الزحييل در کتاب مشهور خود اختالف 

فقهای مذاهب را در این مورد چنین بیان می دارد :« و اجاز 

املالکیة و الحنابلة و غیرهم قتل الجاسوس املسلم اذا 

تجسس لعدو علی املسلمین و مل یجز ابوحنیفة و الشافعی 

)۵۵۹۵  -۵۵۹۴  /۷  : االسالمی  )الفقه  القتل.«   هذا 
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امام قرطبی در تفسیر خود نیز اختالف علامء را در باره 

متذکر شده و چنین می فرماید :« اذا قلنا ال یکون بذلک 

اذان کان فعله لغرض دنیوی  بالتجسس( کافرا )ای  )ای 

مالک  فقال  فیه  الناس  اختلف  ؟  ال  ام  بذلک  یقتل  فهل 

قال  و  اإلمام.  ذلک  فی  یجتهد  اشهب:  و  القاسم  ابن  و 

عبدامللک: اذا کانت تلک قتل، ألنه جاسوس و قد قال 

مالك بقتل الجاسوس - و هو صحيح إلرضاره باملسلمني 

امنا  املاجشون  ابن  لعل  و  األرض  يف  بالفساد  سعيه  و 

اتخذ التكرار يف هذا ألن حاطبا أخذ يف أول فعله، والله 

سورة   ۳۶  /۹ القرآن:  ألحكام  الجامع  )تفسري  أعلم.« 

املمتحنة(

آن عده علامي که حکم جواز قتل جاسوس را )اگر چه 

حاطب  حدیث  شان  دلیل  اند،  داده  باشد(  هم  مسلامن 

بن ابی بلتعه می باشد. وجه استدالل شان این است که 

جریان  از  آگاهی  از  پس  عنه  الله  رضی  عمر  حرت 

جاسوسی حاطب تصمیم قاطع قتل حاطب را گرفت و 

از پیامرب صلی الله علیه و سلم اجازه خواست تا گردنش 

را بزند اما پیامرب صلی الله علیه و سلم به عمر اجازه نداد 

و گفت که او در بدر حارض بوده است. پس مانع قتل 

حاطب حضور آن در غزوهء بدر بوده و در غیر حاطب 

این حکم مری االجراء می باشد. پس از تعلل عدم جواز 

اگر  دانسته میشود که  بدر  آن در  به حضور  قتل حاطب 

از آن علت  تر  به علت خاص  آن بودی  اسالم مانع قتل 

جسته منیشد.

قتل جاسوس  به عدم جواز  آن عده علامی که حکم  و 

مسلامن منوده اند، امکان دارد دلیل شان حدیث فرات بن 

حیان باشد. وجه استدالل شان این است که زمانی فرات 

امر  الله علیه و سلم  پیامرب صلی  بن حیان دستگیر شد 

منود تا او را بکشند اما فرات در حال اسالمش را ظاهر 

کرد و پیامرب نیز او را رها منود. پس دانسته شد که اسالم 

مانع جواز قتل جاسوس است. اما استدالل این گروه از 

مسلامن  که  میشود  درست  زمانی  فرات  بحدیث  علامء 

از  پیامرب  آگاهی  عدم  و  در حین جاسوسی  فرات  بودن 

جاسوسی  حین  در  فرات  اگر  اما  شود.  ثابت  آن  اسالم 

کافر بوده و بعد از دستگیری چنانچه )ظاهر همین است( 

اسالم آورده باشد، استدالل به آن درست منیشود؛ چون 

اسالم متام ماقبل خویش را از بین می برد. 

آیا در بین جاسوس که زمانی جاسوسی کرده است اما 

به اثر جاسوسی آن مانند جاسوسی حاطب بن ابی بلتعه 

و فرات بن حیان کدام رضر به مسلامنها وارد نشده است 

و بین آن جاسوس که از مسلامنها به نزد کفار جاسوسی 

می کند و این را حرفه و کسب برای خویش تعیین کرده 

و بسبب جاسوسی آن ارضار بزرگ و خسارات هنگفت 

فرق وجود  آنها  در حکم   ، را رسیده است  به مسلامنها 

دارد یا خیر ؟ 

نیز  احناف  نزد  در  نوع جاسوس  این  که  می رسد  بنظر 

ساعی  اینکه  بخاطر  ببیند  مصلحت  مسلامنها  امام  اگر 

آیه ذیل  بر حکم  بنا  تعزیرا و سیاستا  باشد،  بالفساد می 

کشته می شود :« إمنا جزاء الذين يحاربون الله  و رسوله 

و يسعون يف االرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا و تقطع 

ايديهم و ارجلهم من خالف او ينفوا من االرض ذلك لهم 

يف اآلخرة عذاب عظيم.« ) املائدة : ٣٦( 

امام ذهبي در رابطه به جاسوس این چنینی حکم قتل آن را 

داده و چنین می فرماید :« اذا ترتب علی جسه وهن علی 

اإلسالم و اهله و قتل او سبي او نهب او شئ من ذلك. 

فهذا ممن سعي يف األرض فسادا و اهلك الحرث والنسل 

فيتعني قتله و عليه العذاب.« )كتاب الكبائر: ٢٨٠( 

نظریه  بیان  در  الله  رحمه  الزحييل  وهبة  دكتور  عالمه 

و   »: فرمايد  می  چنین  تعزیری  قتل  به  رابطه  در  احناف 

من مل يندفع فساده اال بالقتل قتل... والخالصة انه يجوز 

دعاة  و  الخمر  مدمني  و  االجرام  سياستا ملعتادي  القتل 

 /٧  : االسالمي  )الفقه  الدولة.«  امن  مجرمي  و  الفساد 

)٥٥٩٤- ٥٥٩٥

را  قتل  تجسس  جرم  که  است  این  است  واضح  آنچه 

علامء جاسوس حربی  اتفاق  به  آورد؛ چون  می  واجب 

کشته میشود و کسی که این کار را وطیفه و حرفه خویش 

رس  از  رشش  و  کند  می  تکرار  را  جرم  این  و  داده  قرار 

مسلامنها  بغیر از قتل بطریق دیگری قطع منیشود پس او 

تعزیرا و سیاستا کشته میشود. البته نباید فراموش کرد این 

حکم در صورتیست تجسس جاسوس به حجج رشعی 

که هامنا اقرار و یا بینه می باشد، ثابت گردد و به قراین و 

امارات اکتفا نشود . والله اعلم بالصواب .
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ادارۀ مجله: 
مولـوی صاحـب محتـرم در ابتدا اگـر خود را 

بـه خواننـدگان  عزیـز ما معرفـی کنید؟
حذیفه صاحب:

بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد:

مشـهور  محمـد،  فرزنـد  محمـد  نیـک  مولـوی  بنـده 

چهارسـده،  ولسـوالی  غـور  والیـت  از  حذیفـه  بـه 

فارغ التحصیـل دارالعلـوم زاهـدان مسـجد مکـی )سـال 

۱۳۸۴ هـش( بـوده و فعـال از طـرف امـارت اسـالمی به 

حیـث مسـئول کمیسـیون والیتی والیت غـور موظف و 

می باشـم. جهـادی  خدمـت  مـرصوف 

ادارۀ مجله: 
از موقعیـت و اهمیـت جغرافیایی و اسـتراتیژی 
والیـت غـور بـه مـا بگوییـد و اینکـه مـورال 

مجاهدیـن در ایـن والیـت چگونـه اسـت؟
حذیفه صاحب:

 والیـت غـور کـه فعـال دارای ۱۲ واحـد اداری بـوده و 

ظرفیـت بیشـرتی هـم دارد یکـی از والیت هـای مرکـزی 

افغانسـتان اسـت و به والیت هـای هلمند، فـراه، هرات، 

بادغیـس، فاریـاب، رسپـل، بامیـان و دایکنـدی رسحـد 

دارد و از نظـر نقطـه اتصـال، جنـوب افغانسـتان را بـه 

شـامل و باالعکـس، و رشق افغانسـتان را بـه غـرب و 

اشاره:
در این شکی نیست که امارت اسالمی در تمام والیت ها الحمدهلل مجاهدین مسئول و موثری 
دارد که هر کدام در والیت خود نقش برازندۀ جهاد مقدس فعلی را با امانت داری، اخالص، 
تدین، و در فرمانبردای کامل ادا کرده و رول مهم در بیداری و دادن روحیۀ جهادی به ملت 
و مجاهدین خود دارد، بر همین اساس فرصتی دست داد تا با یکتن از مسئولین محلی )محترم 
مولوی نیک محمد حذیفه عالم دین و داعی مخلص مسئول کمسیون نظامی والیت غور( از 

نزدیک دیداری داشته و نسبت به اوضاع جهادی در والیت غور با ایشان مصاحبه بنمائیم.

مصاحبه

ترتیب: ابو ٌاسوه حقاین

محترم مولوی نیک محمد حذیفه
مصاحبۀ اختصاصی مجلۀ حقیقت با

 مسئول کمسيون نظامی والیت غور
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باالعکـس، زودتـر وصـل می کنـد و میتـوان گفـت کـه 

از جهـات مختلـف نسـبتش بـه افغانسـتان چون نسـبت 

افغانسـتان بـه آسـیای میانـه اسـت، و بخاطر مهـم بودن 

طـرف  از  هـم  آن،  اسـرتاتژی  و  جغرافیایـی  موقعیـت 

از طـرف دشـمنان قویـا مـورد  امـارت اسـالمی و هـم 

توجـه ویژه و خاص بوده اسـت، چنانچـه در دوران غلبه 

امـارت اسـالمی بـر گـروه هـای رش و فسـاد، اکرثیـت 

آنهـا در مناطـق کوهسـتانی آن والیـت پناهنـده شـده و 

از هـامن جـا فعالیت هـای تخریب گرانـه خـود را علیـه 

گروهک هـای  و  می کردنـد،  مدیریـت  اسـالمی  نظـام 

کوچـک گمـراه نیز گاهـی درآن مناطق به ایجـاد مراکز و 

پایـگاه هـای نظامـی پرداختند ولـی لله الحمد بـه برکت 

زحـامت و قربانیهای مجاهدین امارت اسـالمی، بسـاط 

همگـی شـان برچیده شـد.

البتـه بازهـم بـه توجـه بیشـرت نیاز اسـت، و اگر مـا موفق 

برنامه هـای فکـری وتربیتـی  تطبیـق  بـا طـرح و  شـویم 

شـمول  بـه  غـور  والیـت  کوهسـتانی  مناطـق  در  الزم 

کوهسـتانات والیـات هم جـوار آن، توجه جـدی منائیم 

گفتـه می توانـم کـه امـارت اسـالمی دارای پایگاههـای 

امـن دامئـی و پایـدار در هـر رشایـط سـخت و آسـان، 

گرمـی و رسدی خواهـد شـد.

بسـیار  از روحیـه  الحمدللـه   مجاهدیـن والیـت غـور 

عالـی و قـوی برخـور دارنـد و  فریضـه جهـاد و قتـال را 

بـه نیـت عبـادت و اداء فریضـه الهـی انجـام می دهند که 

برای شـان خسـته کن نیسـت مثـل فریضه منـاز، روزه و 

غیـره و کـرثت اشـتغال به آن را عامل افزایش ثواب شـان 

دانسـته چونکـه آن را فریضـه »مامـور به« اللـه جل جالله 

می داننـد و بـه نابـودی همـه ی دشـمنان عقیـده کامـل 

دارند.

ادارۀ مجله: 
فعالیـت مجاهدیـن در حـوزه هـای مختلـف 
در ایـن والیـت را بطـور کلی چگونـه ارزیابی 
کرده و بطور مشـخص اگر مشـکالت و نیازهای 

اولیـه ایـن والیـت را مشـخص فرمایید؟
حذیفه صاحب: 

محـدود  مفکوره هـای  دیرینـه  موجودیـت  خاطـر  بـه 

آن  در  اسـالمی  غیـر  و  قومـی غیـر رشعـی  و  سیاسـی 

والیـت،  فعالیـت هـای فعلـی مجاهدیـن غـور را خیلی 

در سـطح عالـی ارزیابـی می کنـم، چون غلبه بـر افکار 

آنچنانـی و شکسـنت آن همـه مـرز و بومهـای محـدود، 

محصـور و ایجـاد تحـول فکـری و ایجـاد بـاور و عالقه 

بـه امـارت اسـالمی در آن دیـار، بـرای هـر کسـی ممکن 

و کار آسـانی نبـود، و والیـت غـور ازینکـه یـک والیت 

کوهسـتانی و پـر دره و سـنگ اسـت از محصـوالت و 

عوایـد کمـرتی برخـوردار اسـت و مـردم آن هـم از نظـر 

مـا  لـذا  قرارندارنـد  بلنـد  سـطح  در  دارایـی  و  ثـروت 

چقـدر کـه بتوانیـم نیازمندی هـای اولیـه والیـت غـور را 

مـورد توجـه قـرار بدهیـم و از نظـر اکـامالت، مصارف، 

مهـامت ومـواد انفجـاری رسـیدگی کنیـم هـامن انـدازه 

موفقیـت و بهبـود کارهـا را شـاهد خواهیـم بـود.

همچنیـن توجـه سـازنده بـه موضـوع تعلیـم وتربیـه در 

دسـتور کار ماسـت، و تالش داریم با برگزاری سمینارها 

توسـط متخصصیـن کارهـای اداری بـرای ریاسـت هـا 

ومدیریـت هـای مختلف آن، و ایجـاد کلینیک های فعال 

بـرای تـداوی زخمیهـای ادنـی و متوسـط در دو سـمت 

بخاطـر  آمبوالنس هـا  تهیـه  و  غـور،  جنـوب  و  شـامل 

بعضـی رسکهـا  ترمیـم  یـا  احـداث  و  انتقـال زخمیهـا، 

انجـام  بهـرتی  فعالیت هـای  نظـارت مجاهدیـن  تحـت 

شـوند کـه اللـه متعـال توفیق و زمینـه خدمـت را برای ما 

فراهـم آورد چونکـه ایـن چیزهـا بخاطـر ایجاد سـهولت 

ورسعـت انتقـال مجروحیـن و مریضهـا کـه درعین حال 

چندیـن والیت شـاملی کشـور هـم از آن بخاطـر انتقال 

اسـتفاده  مریض های شـان  و  مجروحیـن  مسـافرین،  

اولویـت می دانیـم. در  می تواننـد رضوری و 

ادارۀ مجله:
امسـال فعالیـت هـای نظامـی در والیـت غـور 
چگونـه بـود و اگـر مشـخصا بفرمائیـد سـاحات 
تحـت تصـرف مجاهدیـن در چـه حـد اسـت؟

حذیفه صاحب:
فعالیتهـای  ش   ۱۳۹۸ و  ق    ۱۴۴۱ جـاری  سـال  در 

غـور  والیـت  اداری  واحـد  در۱۱  مجاهدیـن  نظامـی 

عالـی  سـطح  در  الحمدللـه  والیـت،  مرکـز  بشـمول 

صـورت گرفتـه، فعـال لله الحمـد ۸۰ فیصد  خـاک غور 

در کنـرتل مجاهدیـن امـارت اسـالمی اسـت و دشـمن 
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مراکـز ولسـوالیهای مربوطـه اش را فقـط از طریـق 

هـوا اکـامل و تجهیـز می کنـد.

ادارۀ مجله:
از اهمیـت فعالیـت فکـری و فرهنگـی بـه 
مـا بگوییـد و اینکه در والیت شـما در این 
قسـمت فعالیت ها چگونه و بـرای موفقیت 

بیشـتر و بهبـودی کار چه مشـوره دارید؟
حذیفه صاحب:

و  فرهنگـی  و  فکـری  فعالیت هـای  موضـوع 

سـاخنت و اصـالح افـکار، درطـول تاریـخ بـرش از 

اهمیـت خاص برخـوردار بوده، در اینجا مناسـب 

بنظـر می رسـد کـه مـن سـخن مرحـوم اکـرب آلـه آبـادی 

از علـامء هنـد کـه از منتقـدان غـرب هـم بـود را دربـاره 

فرعـون، یـادآوری کنـم او می گویـد »احمـق تریـن کس 

درتاریـخ قدرمتنـدان بـرش فرعون بـوده، چـون او هر دو 

نعمـت قـدرت و اقتصاد را در اختیار داشـت و به راحتی 

می توانسـت نسـل بنی ارسائیل را بـا ایجاد مراکـز تربیتی 

و آموزشـی شسـت و شـوی مغـزی بدهـد  و بـر طبـق 

بـاور و عقیـده اش فکـر آنها را بسـازد که سـالیان زیادی 

از عقیـده و بـاور فرعون دفـاع بکنند و خـود را دراین راه 

بکشـنت هـم بدهنـد امـا فرعـون ایـن کار را نکـرد بلکـه 

بـا اسـتفاده از قـدرت و اقتصـادش رشوع بکشـنت آنهـا 

کـرد و نهایتـا توسـط هـامن ملـت مظلـوم و مسـتضعف 

عالًـم  کفـار  و  صلیبیـون  هـم  فعـال  و  شـد«  رسنگـون 

باالتـر از اشـغال خـاک در صدد اشـغال افـکار فرزندان 

مسـلمین هسـتند و کارهایـی هـم کردنـد.

بنابـر ایـن در واقـع کامیـاب در میدان های مبارزه کسـی 

هسـت که در سـاخنت فکـر و فرهنگ موفق باشـد، لهذا 

مثـل دیگـر والیت هـا دروالیـت غور نیـز در این بـاره از 

طرف امارت اسـالمی باید توجه زیاد شـود، خوشبختانه 

ملـت متدیـن و مجاهد پرور غـور با هامهنگـی تعدادی 

دینـی  مـدارس  احـداث  و  بـه سـاخت  دیـن  علـامء  از 

صـد  از  باالتـر  الحمدللـه  درغـور  فعـال  کـه  پرداختنـد 

بـاب مدرسـه دینـی خصوصـی وجـود دارد، بـه نظر من 

فعـال چـون سـاحات فعالیـت مجاهدیـن وسـیع شـده 

و الحمـد للـه دشـمن هـم رو بـه انقـراض اسـت بسـیار 

رضور بنظـر می رسـد کـه مـا در راسـتای رشـد مـدارس 

دینـی و پیرشفـت تعلیـم و تربیـه،  نیـرو و اقتصـاد الزم را 

بـا قاطعیـت و تالش بیشـرت بـکار انداخته تا ان شـاءالله 

بـه توفیـق و یـاری الله جل جاللـه مثرات ایـن تربیه برای 

ملـت افغانسـتان و خصوصـا بـرای مـردم غـور سـازنده 

و تحـول آفریـن، و بـرای امـارت اسـالمی عزیزمـان هـم 

رسمایـه و ذخیـره پایدار بشـود. 

ادارۀ مجله:
امـارت  تشـکیالت  و  ارگان هـا  سـایر  فعالیـت 
اسـالمی در والیـت غـور چگونه اسـت و برای 

پیشـرفت امـور چـه گفتنـی  داریـد؟
حذیفه صاحب:

البتـه درهمیـن سـال جـاری )۱۴۴۱ ق و ۱۳۹۸ ش( 

والیـت  جهـادی  ارگانهـای  اتفـاق  بـه  قریـب  اکرثیـت 

غـور کارشـان خـوب و قابـل ملس بـوده، و بـه نظر من 

اگـر ازطـرف کمسـیون ها و ریاسـتهای عمومـی نسـبت 

بـه ارگان هـا ومدیریـت هـای ماتحـت بطـور مسـتقل و 

اصولـی توجه، متویـل، نظارت و درخواسـت راپورهای 

کاری بشـود، دررونـق گیـری و اصولـی شـدن متامـی 

ادارات ماتحـت و مافـوق موثـر خواهـد بـود.  

ادارۀ مجله:
روابـط ملت غیور بـا مجاهدین امارت اسـالمی 
و تعلقـات مجاهدیـن بـا مـردم را چگونـه در 

والیـت غـور چگونه اسـت؟
حذیفه صاحب: 

مجاهدیـن  بـا  الحمدللـه  غـور  غیـور  ملـت  روابـط 
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بسـیارقانع و دوسـتانه اسـت و می توانیـم بگوئیـم کـه 

ملـت مبثابـه معـدن بـرای فریضـه جهـاد و مجاهدیـن 

می باشـد کـه هـرروز آمـاده فـداکاری بـا جـان، مـال و 

فرزنـدان شـان بـرای پیشـربد فریضـه جهـاد و اقامـۀ نظام 

مقـدس امارت اسـالمی می باشـند و حتی کسـانی که در 

سـاحات دشـمن زندگـی می کننـد از فسـاد، بی کفایتـی 

و رسـوایی های رژیـم مـزدور بـه سـتوه آمـده و همیشـه 

اسـالمی  امـارت  مجاهدیـن  قـدوم  انتظـار  و  آرزو  در 

می باشـند.  

ادارۀ مجله:
پیـام یـا کـدام گفتنـی بـه ملـت یـا مجاهدین 

اگـر داریـد اسـتفاده می کنیـم ؟
حذیفه صاحب: 

پیـام مـن بـه ملـت مسـلامن این اسـت کـه بیشـرت همت 

کننـد و دربـاره پایبنـدی و دفـاع از دیـن شـان سسـتی 

نکننـد و بایـد خـوب درک کنند کـه کفار صلیبـی وغیره 

هـدف نهایـی شـان بـه کفـر و انحـراف کشـاندن امـت 

جل جاللـه  اللـه  چنانچـه  هسـت  اسـالمی 

هـدف شـوم لشکرکشـی و تجـاوز کفـار بـر 

ماملـک و رسزمیـن هـای اسـالمی  را بـرای 

مـا برمال میسـازد »والیزالـون یقاتلونکم حتی 

یردوکـم عـن دینکـم ان اسـتطاعوا ...االیـه« 

)البقـره/ ۲۱۷( یعنـی کفـار پیوسـته بـا شـام 

مـی جنگنـد تـا اگـر بتواننـد شـامرا ازدینتـان 

برگرداننـد.

 متـام مسـلامنان بایـد همـراه نظـام مقدس و 

صـف جهـادی امـارت اسـالمی کـه انصافا، 

جانانه از مقدسـات و نوامیس مسـلمین دفاع 

کـرده و یگانـه نظـام جهـادی قابـل اعتـامد و 

شـناخته شـده در سـطح جهـان اسـت، همه 

جانبـه هامهنگـی و همـکاری داشـته باشـند 

و بـر معیـار رشیعـت و اسـالم عزیـز از نظام 

عقیدتـی و سیاسی شـان اطاعـت کننـد.

و پیامـم بـه بـرادران مجاهـدم ایـن اسـت که 

از اسـالم عزیـز درسـت منایندگی کـرده و با 

کـامل اخـالص، تقـوی، تواضـع و محاسـن 

و  جل جاللـه  اللـه  دیـن  اهـداف  از  اخـالق 

سـنت رسـول اللـه صلی الله علیه وسـلم دفـاع کننـد و با 

رشـد روحیـه  و احسـاس اخـوت و بـرادری اسـالمی، با 

یکدیگر و با همه مسـلامنان برخورد عادالنه و دلسـوزانه 

داشـته، و بـرای جلوگیـری از پیـاده شـدن اهـداف شـوم 

بیـداری و اصـالح مسـلمین خـوب  دشـمنان، و بـرای 

هدفمندانـه زحمـت بکشـند؛ تـا باشـد کـه ان شـاءالله 

تعالـی در آینـده نزدیـک بـه عظمت از دسـت رفتـۀ امت 

اسـالمی دسرتسـی پیدا کنیم . »ان ذلک علی الله یسـیر«

ادارۀ مجله:
با تشکر از شما جناب مولوی صاحب محترم.

 حذیفه صاحب:
مـن هـم دراخیـر از مجلـه گرانسـنگ حقیقـت تشـکر 

می کنـم کـه در انعـکاس نظریـات و پیامهـای مـا بـرای 

اللـه جل جاللـه همـه  فرمودنـد.  یـاری  را  مـا  مسـلمین 

و  حفاظـت  را  مجلـه  ایـن  مسـئولین  و  کارگردانـان 

فرمایـد. نصیب شـان  را  بیشـرتی  موفقیتهـای 

 والحول والقوه اال بالله العلی العظیم
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روابط  تنها چند کشور محدود  اسالمی  امارت  زمان  در 

بشمول  کشورها  سایر  و  داشتند  افغانستان  با  رسمی 

روابط  اسالمی  حتی  و  امریکایی  اروپایی،  کشورهای 

سیاسی و رسمی با افغانستان نداشتند. با وجود این هم 

افغان ها با اسناد و مدارک سفری همچو پاسپورت های 

کشورهای  اکرثیت  به  توانستند  می  شان  داشته  بدست 

به خیلی  این کشورها  از  جهان مسافرت کنند و بعضی 

سادگی و آسانی به افغان ها ویزه صادر می کردند. 

با اشغال کشور و روی کار آمدن حکومت دست نشانده 

آغاز  را  تبلیغات  چنان  دموکراسی  بلندگویان  کابل،  در 

ارزش  و  مقام  کنون  تا  افغانستان  اتباع  گویا  که  کردند 

خودرا در جهان از دست داده بودند و افغان ها در جهان 

با آمدن حکومت دموکراسی و  هویت نداشتند و اکنون 

روابط دوستانه با جهان این ارزش و مقام دوباره به دست 

کنار  و  گوشه  در  محرتمانه  توانند  می  ها  افغان  و  میاید 

محرتم  و  معترب  های  پاسپورت  داشنت  بدست  با  جهان 

افزایش فساد، دزدی،  با مرور زمان و  خود سفر منایند. 

قتل و غارت، قاچاق و تجارت مواد مخدر وغیره ارمغان 

قلمی  پاسپورت های  اگرچه  در کشور  دموکراسی  های 

و  ها  افغان  آهسته  آهسته  اما  گردید  مبدل  الکرتونیک  به 

در  نیز  داشتهء خودرا  ارزش  و  هویت  افغانی  پاسپورت 

جهان باختند. 

اکنون پاسپورت افغانی آخرین مقام را در جهان دارد به 

این معنا که دارندهء این پاسپورت نه تنها این که چنانچه 

این  از  اکرثیت کشورها  اتباع  و  است  معمول  در جهان 

کشورهای  به  ویزه  بدون  تواند  منی  اند  برخوردار  حق 

بشمول  اکرثیت کشورهای جهان  بلکه  کند  سفر  جهان 

کشورهای خیلی فقیر و عقب مانده نیز حارض نیستند به 

دارندهء تابعیت و پاسپورت افغانی اجازه ورود حتی برای 

اقامت چند روز را به کشور خود بدهند. این در حالیست 

اتباع کشورهای جنگ زده دیگر همچو عراق، یمن،  که 

سوریه، لیبیا و حتی صومالیا می توانند کشورهای زیادی 

را بدون ویزه سفر کنند و کشورهای دیگر نیز در جریان 

چند روز محدود برای اتباع این کشورها ویزه صادر کرده 

و آنان را اجازه ورود به خاک خود می دهند. 

کیری  جان  توسط  که  مشرتک  ادارهء  آمدن  کار  روی  با 

دیزاین و نقشه شده بود و در رأس آن شخصی قرار گرفت 

و  اهمیت  نیست  برخوردار  کامل  روانی  صحت  از  که 

اتباع کشور کمرت گردید زیرا جهان مشاهده کرد  ارزش 

که این کشور نه تنها جنگ زده است بلکه رهربان سیاسی 

در متامی  اداری  و  اخالقی  فساد  اند.  غارتگر  و  دزد  آن 

دوایر این اداره و حتی در ارگ به اوج خود رسیده است. 

ارزش جهانی اسناد تابعیت افغان 

موفق افغانبعد از اشغال کشور
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اول  تولید و صادر منودن مواد مخدر مقام  اداره در  این 

اجتامعی،  رسوایی  است.  کرده  خود  آن  از  را  جهانی 

اخالقی و سیاسی این اداره به جایی رسید که جهان مثیل 

آن را در تاریخ گواه نبود و برای اولین بار چنین وحشت و 

حیوانیت را مشاهده می کرد. دموکراسی با متام معاییر و 

ضوابط آن چنان در این کشور رشمسار و خجالت شد که 

دیگر کسی جرأت ندارد ادعای تطبیق آنرا در کشور خود 

دموکراسی  شدهء  پذیرفته  مناد  منحیث  انتخابات  کند. 

آنان می  تعیین کنندهء حکومت های  در متام جهان که 

باشد و متامی معتقدین به دموکراسی به نتایج ان احرتام 

قایل اند چنان در این کشور به باد متسخر گرفته شد که 

یکبار نه بلکه برای چندین بار نتایج انتخابات پارملانی و 

ریاست جمهوری آن بعد از گذشت ماهها اعالن نشد. 

آنان دیدند که در انتخابات این کشور چنان تقلب گسرتده 

ماند.  می  قارص  آن  از درک  که جهان  گیرد  صورت می 

این یگانه کشوری است که در آنجا نتایج انتخابات بعد 

از طول کشیدن چندین ماه باالخره بعد از به وجود آمدن 

باداران خارجی  حکومت و تعیین رئیس جمهور توسط 

شان اعالن می گردد. 

از سوی دیگر، اسناد، تذکره و پاسپورت افغانستان چنان 

در بازار خرید و فروش گردید که در بعضی از کشورها 

اتباع کشورهایی که مشکالت سیاسی داشتند این اسناد را 

با فرستادن پول به افغانستان خریداری کردند و پاسپورت 

گردید.  ارسال  خارج  به  شان  برای  شده  بایومرتک  های 

پاسپورت های سیاسی، دپلوماتیک و خدمت به اعضای 

خانواده و دوستان وزیرها، وکیل ها و بزرگان این ادارهء 

معتربترین  از  استفاده  با  گردید.  توزیع  فاسد  و  بدنام 

مخدر،  مواد  قاچاق  کشور  این  هویت  و  تابعیت  اسناد 

جهان  در  دیگر  قانونی  غیر  اعامل  دهها  و  شویی  پول 

ها  پاسپورت  و  اسناد  این  رویهمرفته  گرفت.  صورت 

اینکه مشکالت  تا  دادند  دست  از  ارزش جهانی خودرا 

اکنون  بیچاره و رنجدیده گردید که  دامنگیر ملت  بیشرت 

تاجر، محصل، شهروند، و حتی بیامر افغان منی تواند 

با استفاده از این اسناد هویت اجازه ورود به کشورهای 

دیگر را بدست آورده و نیازمندی های خودرا رفع کنند. 

تنها  کشورها  سایر  اتباع  ها  سفارت  و  کشورها  اکرث  در 

تقدیم  ویزه  اخذ  جهت  خودرا  پاسپورت  که  اند  مکلف 

کنند و یا از طریق انرتنت بدون مراجعه به سفارت ها ویزه 

بگیرند اما افغان ها باید ده سند دیگر نیز تقدیم کنند تا 

قناعت آنان حاصل گردد که این پاسپورت جعلی نبوده 

و اصلی است. این اوراق روزها، هفته ها و احیانا ماهها 

را در بر می گیرد تا بررسی گردد و اکرثا جواب آن منفی 

می باشد.

افغان ها نه تنها عمال این مشکل را مواجه اند بلکه مصیبت 

بزرگرت از آن اینست که روزانه رئیس جمهور مصاب به 

بیامری روانی بر آنان منت می گذارد که وی اعتبار جهانی 

از دست رفتهء آنان را دوباره بدست آورده است، جهان 

را قایل ساخته است که به افغان ها ارزش دهند، دروازه 

های جهان را بر روی آنان باز کرده و دهلیزهای هوایی 

که را مملوء از رخت های خواب و خیال است بر روی 

آنان باز کرده است. برای افغان ها شاید مشکالت هویت 

و پاسپورت و اسناد دیگر شان قابل تحمل باشد اما این 

دیوانگی ها و بی رشمی های رئیس جمهور روانی ادارهء 

اجیر کابل قابل تحمل نیست. و مشکل بزرگرت از آن این 

خواهد بود که تعداد خود فروخته و ضمیر باخته نیز قلم 

به  روزانه  را  آوردها  دست  چنین  لست  و  گرفته  بدست 

روی ملت می زنند و ملت را به شاکر بودن و سپاسگزار 

بودن از کسی مکلف می دانند که نه تابعیت این کشور را 

دارد، نه از دین مردم آن پیروی می کند، نه عنعنات و رسم 

این  فرزندان  نه  است،  معترب  برایش  کشور  این  رواج  و 

کشور برای او از اهمیتی برخوردار اند و نه هم عزت و 

آبروی دخرتان آنان قیمت و ارزشی در چشامن او دارند. 

او کسی است که به کشته شدن بیشرت از ٤٥٠٠٠ عسکر 

و پولیس ادارهء خود در جریان حکومت چند روزه اش 

افتخار می کند، او یگانه رئیس روانی است که اداره اش 

روزانه ریکارد های جدید تقلب، جعل، تزویر و فساد را 

قایم می کند اما او بی رشمانه در مقابل دوربین ها ظاهر 

شده نه تنها ادعای مبارزه علیه فساد را می کند بلکه از 

بین بردن ریشه های فساد را از دست آورد های خود تلقی 

می کند. 

جنگ، فساد، بی امنیت، دزدی، قتل و غارت، از دست 

دادن مقام و ارزش جهانی، متحمل شدن رهربان سیاسی 

فراشوتی، بیسواد و حتی مبتال به امراض روانی از جمله 

مصیبت هایی است که اشغال و دموکراسی بر شانه های 

ضعیف و ناتوان این ملت رنجدیده بار کرده اند و اینک 

بعد از گذشت تقریبا بیست سال از این حالت ملت در 

دیگر  گرفته  قرار  متام  فروریختگی  و  خستگی  حالت 

تحمل این بار ثقیل را از دست می دهد و قریب است که 

دیگر از این مسئولیت ها شانه خالی کند.  
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نزدیــکان وحیــد مــژده، کارشــناس مســائل سیاســی 

افغانســتان، خــرب دادنــد وی شــامگاه چهارشــنبه ٢٩ 

ــوار  ــایکل س ــراد موترس ــوی اف ــل از س ــرب در کاب عق

هــدف شــلیک گلولــه قــرار گرفــت و بــه شــهادت 

ــان  ــان و آگاه ــی از کارشناس ــژده یک ــد م ــید. وحی رس

بــه مســائل افغانســتان بــود کــه افــراد زیــادی بــه تبــرصه 

هــا و تحلیــل هایــش توجــه نشــان مــی دادنــد. او بــرای 

بســیاری از مناینــدگان رســانه هــای خارجــی و داخلــی 

یــک منبــع موثــق بــرای حصــول اخبــار و تحلیــل مســائل 

ــود.  ــتان ب ــی افغانس ــی امنیت سیاس

بــدون شــک تــرور )امثــال مــژده کــه( چنیــن شــخصیت 

هــای ارزشــمند رسمایــه بــرای کشــور هســتند، کار 

دشــمنان کشــور و ملــت افغانســتان اســت. اگــر گروهی 

مســلح پشــت ایــن تــرور مــی بــود، حتــام مســئولیتش را 

بــر عهــده مــی گرفــت. امــا طبیعــی اســت کــه نهادهــای 

ــن  ــهامت چنی ــل ش ــر کاب ــه اداره اجی ــته ب ــی وابس امنیت

کاری را ندارنــد و بــا زبــون حالــی و بزدلــی تیــر جهالــت 

و تعصــب و کوردلــی بــر قلــب افــراد نخبــه کشورشــان 

شــلیک مــی کننــد.

در ایــن میــان رســانه هایــی مثــل بــی بــی ســی بــه 

عنــوان بــازوی تبلیغاتــی بریتانیــا و رادیوفرانســه وابســته 

ــر  ــود آورده »تحلیلگ ــزارش خ ــه در گ ــت فرانس ــه دول ب

نزدیــک بــه طالبــان« تــرور شــده اســت. رســانه وابســته 

ــعی دارد  ــتان س ــورده در افغانس ــت خ ــدرت شکس ــه ق ب

چنیــن القــا کنــد کــه آقــای مــژده کارشــناس و تحلیلگــر 

مســتقلی نبــوده و بــه خاطــر نزدیکــی فکــری بــا امــارت 

اســالمی تــرور شــده اســت. هرچنــد ممکــن اســت 

موقــف و اســرتاتژی روشــن و غیرجانبدارانــه امــارت 

ترورهای زنجیره ای کار کیست؟
رفیع الله رفیع
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اســالمی کــه بســیاری را متاثــر کــرده، حقانیــت آن 

ــات شــده  ــد مــژده هــم آشــکار و اثب ــرای مرحــوم وحی ب

ــا  ــاد ب ــن اســت کــه بغــض و عن باشــد، امــا حقیقــت ای

مرحــوم مــژده بــر ایــن موضــوع بــوده کــه بــه حیــث یــک 

ــان مــی داشــت کــه هرگــز  کارشــناس او حقایقــی را بی

ــود.  ــه اشــغالگران نب ــل حاکــامن رسســپرده ب ــق می مواف

ــد او را از رس  ــود الزم دیدن ــر خ ــم ب ــل ه ــن دلی ــه همی ب

ــن  ــردم از آدرس ای ــد م ــازه ندهن ــد و اج ــان بردارن راهش

نــوع کارشناســان واقعیــت هــای کشــور را بشــنوند 

ــا  ــد م ــواری، هرچن ــات ناگ ــن اتفاق ــا چنی ــد. ب و بدانن

ــا در  ــم، ام ــی دهی ــت م ــور را از دس ــای کش ــه ه رسمای

واقــع جهانیــان بــا چهــره زشــت مــزدوران کابــل نشــین 

بیشــرت آشــنا مــی شــوند کــه بــرای مقاصــد شــوم خــود به 

هیــچ اصــل اخالقــی پایبنــد نیســتند و افــراد غیرمســلح و 

ــد. ــی کنن ــرور م ــتقل را ت مس

پیــش از ایــن نیــز بــاالی چنــد کارشــناس مســتقل 

ــه  ــن و خیرالل ــد مطم ــر محم ــار، نظ ــن حقی ــل حس مث

ــرای  ــالش ب ــه اســت. ت ــه صــورت گرفت شــینواری حمل

تــرور نخبــگان و علــام و زعامی دینــی که با اشــغالگران 

ــت  ــد حکوم ــان می ده ــد، نش ــت دارن ــی مخالف خارج

اجیــر تــا چــه حــد مســتأصل شــده و در اقنــاع مــردم ناکام 

و رســوا اســت کــه بــرای کســب مرشوعیــت ناچــار بــه 

تــرور شــده اســت. تــرور شــهید مولــوی صــالح الدیــن 

در زرنــج نشــان دهنــده همیــن امــر اســت کــه »امنیــت 

ملــی« اداره اجیــر کابــل بزرگرتیــن خطــره بــرای امنیــت 

ملــی افغانســتان اســت. 

حامــد کــرزی کــه ســابقا از ســوی اشــغالگران خارجــی 

بــه حیــث رئیــس جمهــور بــر افغانســتان تحمیــل شــده 

ــار از  ــم دوب ــت  ک ــژده دس ــد م ــرور وحی ــی ت ــود، در پ ب

نیروهــای امنیتــی خواســت کــه بــه مــردم حملــه نکننــد. 

ــم  ــا بدانی ــت ت ــن الزم اس ــر از ای ــح ت ــانی واض ــا نش آی

چــه کســانی پشــت ایــن نــوع حمــالت زنجیــره ای 

ــد؟! ــرار دارن ــه ق ناجوامنردان

ــه  ــت ک ــزرگ اس ــیار ب ــی بس ــت نعمت ــک امنی ــدون ش ب

در ســایه اجــرای رشیعــت بــه دســت مــی آیــد. مردمــی 

کــه هــم اکنــون در شــهرها و والیــات فتــح شــده توســط 

مجاهدیــن امــارت اســالمی زندگــی مــی کننــد بــه 

ــت  ــی اس ــت بزرگ ــه نعم ــت چ ــد امنی ــی دانن ــی م خوب

ــا  ــا تنه ــی آنه ــزدوران داخل ــی و م ــای خارج ــه نیروه ک

ــا در  ــد. ام ــی اندازن ــل م ــه در آن خل ــتند ک ــانی هس کس

ــرار  ــغالگران ق ــزدوران اش ــلطه م ــر س ــه زی ــی ک والیات

ــه از دســت  ــدارد؛ ن ــی وجــود ن ــوع امنیت ــچ ن ــد، هی دارن

دزدان و اختطافچیــان و نــه از دســت نیروهــای اجیــر 

وابســته بــه کابــل. نــه عــزت مــردم محفــوظ اســت و نــه 

جــان و مالشــان. طبیعــی و بدیهــی اســت کــه در چنیــن 

صورتــی مــردم بــه امــارت اســالمی بیــش از پیــش روی 

خــوش نشــان دهنــد و آرزو کننــد کــه شــهر و قریــه شــان 

ــرد.  ــه اللــه محمدرســول اللــه قــرار بگی ــر پرچــم الال زی
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هلمند یا هیرمند با دریایی مواج خویش یکی از باستانی 

ترین مناطق افغانستان می باشد که در طول تاریخ شاهد 

پرستی،  آتش  چون  مختلفی  های  فرهنگ  گرم  بسرت  و 

است.  بوده  اسالم  اخیرا  و  برهمنی  زردشتی،  بودایی، 

الغابه مذکور  اسد  مانند  تاریخ و سري  طوریکه در کتب 

است هلمند توسط صحابی جلیل القدر و غازی میدان 

های نربد عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه دو بار فتح 

بار اول در زمان خالفت عثامن بن عفان  گردیده است، 

رضی الله عنه در سال ٣٣ هجری که همرایش علامء و 

فقهایی بزرگی چون حسن برصی رحمه الله همراه بودند 

فتح شد و بار دوم در زمان خالفت معاویه بن ابی سفیان 

رضی الله عنهام در سال ٤٣ هجری فتح گردید و ازین 

طریق او و قومندانان بعد از وی توانستند عملیات های 

جهادی خویش را علیه رتبیل ها یا حاکامن کابل و نواحی 

آن ادامه دهند. این خطۀ مرد خیز پس از ورود اسالم به آن 

از قلعه های شکست  یکی از سنگرهای محکم و یکی 

ناپذیر مسلامنان به شامر میرود، و بار بار حمالت دشمن 

توسط جوانان مجاهد هلمندی دفع و پوز شان به خاک 

در  هلمند  که  است  خاطر  همین  به  است،  شده  مالیده 

محراق توجۀ امریکایی ها بوده و آنها برای نابودی اسالم 

و منحرف ساخنت جوانان هلمندی از نیرنگ ها و دسیسه 

های مختلف کار می گیرند. 

یک سفر جهادی  دوستان  طی  از  تن  با چند  قبل  سال 

دو  از  بیشرت  گردیدیم،  هلمند  روانه  ارزگان  طریق  از 

شبانه روز در میان دره ها و کوه های رس به فلک کشیدۀ 

شنیده  را  نامش  تنها  که  والیتی  ارزگان  ماندیم.  ارزگان 

و  جهاد  از  بودیم،  دیده  اوراق  در  را  اش  نقشه  و  بودیم 

جهادی  های  رسانه  طریق  از  مجاهدینیش  های  قربانی 

از نزدیک با چشم رس  آنرا  اما اکنون  یافته بودیم  آگاهی 

می دیدیم، همرای شان نشستیم و از زبان خود شان در 

شنیدیم.  منطقه  در  مجاهدین  های جهادی  فعالیت  بارۀ 

مردم ارزگان در سطح پائین از فقر قرار دارند و از طریق 

مالداری و زراعت امرار معاش میکنند اما همت های به 

ندار خویش  و  دار  با متام  آنها  دارند،  بلندای هندوکش 

آنها مبارزه کردند،  امریکایی و مزدوران  علیه اشغالگران 

و هنوز هم سنگرهای جهاد در آن والیت ها کام کان گرم 

می باشد. امریکایی ها و همکاران شان خاطرات تلخی 

ارزگانی  جوانان  دستان  رضبۀ  سوز  و  دارند  ارزگان  از 

سالها در رخسار آنها باقی خواهد ماند.

از  یکی  که  زمینداور  رفتیم،  زمینداور  به  شیرو  کوتل  از 

مراکز تاریخی هلمند و پایتخت حاکامن قدیمی آن می 

باشد یک منطقه رسسبز و زیبا است، در بازار زمینداور 

با مردم رو به رو شدیم و از آنها در مورد حاکمیت امارت 

اسالمی و رویه مجاهدین با آنها پرسیدیم، مردم همگی 

از نانوا گرفته تا دکاندار  رضایت خویش را از مجاهدین 

امارت اسالمی نشان داده و از رویۀ نیک و اخالق واالی 

شان توصیف به عمل آوردند.

پس از گذراندن مدتی روانۀ ولسوالی سنگین شدیم، در 

از پوسته های دشمن قرار داشت، راه را  مسیر راه یکی 

کنیم،  حرکت  مسیر  کدام  به  منیدانستیم  و  کردیم  غلط 

چند روز رد هلمند
نویسنده: وحید روستایی
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سپس یکی از اهالی منطقه که سوار بر موتر سیکل بود و 

به سوی خانه می رفت راه را برای مان نشان داد و تاکید 

منیدانم  راستی  باشید.  دشمن  پوستۀ  متوجه  که  کرد 

مرد  این  اخالص  و  همدردی  احسان،  کلامت  کدام  به 

هلمندی را بیان کنم، آری در زمانۀ که مردم دارند با چند 

دالر ایامن خود را می فروشند مردانی هم هستند که برای 

دین خود قربانی میدهند و پروای این و آن را ندارند.

کودکان  با  دریا  لب  در  کردیم،  عبور  هلمند  دریای  از 

هستیم  مجاهدین  ما  میدانستند  اینکه  شدیم،  رو  به  رو 

دلهای  مجاهدین  دیدن  با  و  میدادند  نشان  متایل  ما  با 

شان خوش میشد، انگار با زبان حال می گفتند از شام 

نوکران  و  های وحشی  امریکایی  از  انتقام  طمع گرفنت 

دون فطرت آنها را داریم. به مسیر خود ادامه دادیم تا به 

ولسوالی سنگین برسیم، در مسیر راه چشم مان به خانه 

های مخروبه، موترهای سوخته، مراکز مخروب به جای 

مانده و اثرات این چنینی افتاد، وقتی پرسیدیم برای مان 

گفتند که این همه اثرات جنگ و جهاد علیه امریکایی 

ها است.

امریکایی ها نخست تحت عنوان باز سازی و نو سازی 

آمدند و برای مردم گلهای رسخ و سبز نشان دادند ولی 

تانگ خود خانه های  و  توپ  با  آنها  که  نگذشت  دیری 

آن  آوار  زیر  را  آنها  باشندگان  و  ساختند  ویران  را  مردم 

که  است  های  والیت  از جمله  هلمند  ساختند.  مدفون 

بیشرتین قربانی و تلفات ملکی و غیر ملکی را در جهاد 

از  بیش  منابع  متقبل شده است و حسب بعضی  جاری 

این همه  اکرثیت  آن کشته شده است.  در  نفر  ۶۰ هزار 

تلفات در نتیجه مبباردمان های کورکورانۀ امریکایی ها، 

چاپه ها و عملیات های شبانه و انداخت راکت و هاوان 

های آنها می باشد.

تلفات  همه  این  دادن  وجود  با  هلمندی  غیور  مردم  اما 

دست زیر االشه ننشستند و با همت عالی علیه اشغالگران 

رزمیدند، آنها هیچ باکی نداشتند، وقتی پدر شهید میشد 

اشغالگران  علیه  را  سالح  و  کرده  پر  را  جایش  پرش 

امریکایی می برداشت و زمانیکه برادر شهید میشد برادر 

دیگر سالح را می برداشت و این سلسله جاری است و 

به  الله عزوجل میخواهیم غیرت و شهامت و غیرت  از 

خاطر اسالم و نوامیس را در مسلامنان زنده داشته باشد.

به سنگین رسیدیم، جایکه امریکایی ها و مزدوران شان 

در آنجا تلفات بی شامری را متقبل شدند و تعداد زیادی 

از آنها به خاطر تحکیم دموکراسی جان های خود را از 

دست داده و به هالکت رسیدند. به بازار سنگین رفتیم و 

مردم را از نزدیک دیدیم، مردم همه با لباس محلی، ریش 

بلند و مطابق سنت، و عاممه به رس داشتند. مناز عرص را 

در یکی از مساجد ادا کردیم، مردم از دکان های خویش 

با شور و شوق به سوی مناز آمدند و پس از ادای مناز به 

دکان های خویش باز گشتند.

بزرگ،  بازار  رفتیم،  قلعه  موسی  ولسوالی  به  سنگین  از 

دکان های آباد و دواخانه های مجهز در آن وجود داشت و 

جمع و جوش قابل توجه مردم در بازار به چشم میخورد. 

که  توحید  سفید  درفش  آن  اطراف  در  و  در چوک شهر 

و  بود  ساخته  زیبا  را  شهر  است  توحید  کلمه  با  منقش 

را  اطمینان  و  سکون  آرامش،  درفش  این  های  سایه  در 

خیلی خوب احساس می کردیم. آنجا وقتی برای لحظه 

و  کند  می  تداعی  ذهنت  به  زیادی  بیارمی خاطرات  ای 

آید و آرزوهای بزرگی که  خیاالت زیادی به فکرت می 

توان بر آورده کردنش را نداری برایت ایجاد میشود.

با آب و هوایش  را در هلمند گذراندیم  روزهای زیادی 

مالقات  نزدیک  از  را  مردمش  شدیم،  بلد  جغرافیایش  و 

کردیم و با مجاهدین و قهرمانانش مصافحه منودیم، این 

سفر یکی از جمله سفرهای بسیار لذت بخش و جالب 

برایم بود و از دیر باز نیت سفر به هلمند را داشتم که الله 

عزوجل آنرا برایم میر ساخت. 

*** ارزگان والیتی که تنها نامش را شنیده 
بودیم و نقشه اش را در اوراق دیده بودیم، 
از جهاد و قربانی های مجاهدینیش از طریق 
اما  بودیم  یافته  آگاهی  های جهادی  رسانه 
اکنون آنرا از نزدیک با چشم سر می دیدیم، 
شان  خود  زبان  از  و  نشستیم  شان  همرای 
فعالیت های جهادی مجاهدین در  بارۀ  در 

منطقه شنیدیم.

*** از سنگین به ولسوالی موسی قلعه رفتیم، 
بازار بزرگ، دکان های آباد و دواخانه های 
مجهز در آن وجود داشت و جمع و جوش 
بازار به چشم میخورد.  قابل توجه مردم در 
در چوک شهر و در اطراف آن درفش سفید 
توحید که منقش با کلمه توحید است شهر را 
این درفش  بود و در سایه های  زیبا ساخته 
خوب  خیلی  را  اطمینان  و  سکون  آرامش، 

احساس می کردیم.
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متفاوتـی  انـواع  بـا  و  تاریـخ  طـول  در  ملت هـا  بردگـی 

صـورت گرفتـه اسـت، از فرعـون و بنـی ارسائیـل گرفتـه 

کـه اللـه متعـال از زبـان موسـی علیـه السـالم خطـاب به 

نِْعَمـٌة مَتُنَُّهـا َعـيَلَّ أَْن  َوتِلْـَك  فرعـون چنیـن میفرماینـد: 

َعبَّـدتَّ بَِنـي إِرْسَائِيـَل، آیـا ایـن احسـانی اسـت کـه تو بر 

مـن می گـذاری در برابـر اینکـه بنـی ارسائیـل را بردگانی 

بـرای خـود سـاخته ای؟!

آری، همیشـه بوده انـد کسـانی کـه بـه نیـت برده سـازی 

ملت هـا به کشورگشـایی روی آورده اند و امپراطوری های 

خدمت رسـانی  بـه  را  مـردم  و  داده  تشـکیل  را  بزرگـی 

خویـش اجیـر کرده انـد.

گوشـه  چهـار  در  نیـز  کنونـی  اسـتعامری  دولت هـای 

جهـان، نهایـت ظلـم و اجحـاف را در حـق ملت ها بکار 

می برنـد، بـه هرگوشـه ای کـه بنگریـد، خواهیـد دیـد کـه 

ملتـی را بـه بردگـی گرفته انـد، بردگی با همـه انواعش؛ و 

بـا اسـتعامل زور، تـوپ و تانـگ، آن هـا را زیر یوغ سـتم 

خویـش قـرار داده، ثروت هـای شـان را بـه یغـام بـرده و 

فرهنـگ و کلتـور آنان را ربـوده و فرهنـگ منحط خویش 

می کننـد. جای گزیـن  را 

این ملت را نشناخته اند
اما دشـمنان اسـالم، تا هنوز این خطه و خاک را نتوانسـته 

انـد بـه خوبـی تجزیـه و تحلیـل بکننـد و این ملـت غیور 

را بـا صفـات خـدادادی اش بشناسـند. لـذا هـر ازگاهـی 

یکـی پـس از دیگـری هـامن نقشـه را بـا کمـی روپوشـی 

بـه اجـرا می گذارنـد و نقش دوسـت و خیرخـواه را بازی 

مقاومتـی رسبلنـد  و  بیـداری  بـا  نتیجـه،  در  و  می کننـد 

روبـرو می شـوند کـه هیـچ حسـابی از آن منی بردنـد.

ایـن ملـت غیـور را اللـه متعال بسـیار صفـات عجیبی از 

غیـرت، شـجاعت، فـدارکاری و وفا داده اسـت که کمرت 

ملتـی بـا چنیـن صفاتـی در صفحـه گیتـی ظاهـر شـده 

است.

فقر و ملت افغان

ملـت  رنجـور افغانسـتان از دسـته آن ملت هـای فقیـری 

اسـت کـه در دهـه هـای اخیـر بـا فقـر و فالکـت زیـادی 

روبـرو بـوده و بنابـر جنگ هـای تحمیلـی کـه بـر دوش 

داشـته انـد، نتوانسـته انـد اقتصـاد ثابـت و خوبـی داشـته 

. شند با

کشـورهای اسـتعامری همیشـه از فقـر چنیـن ملت هایی 

این ملت بردگی نمی پذیرد
داوود مهاجر
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سـوِء اسـتفاده را بـرده و توانسـته انـد بـا گسـرتاندن دام 

کمـک و آبـادی، آن هـا را در باتـالق مـزدوری فروبربند و 

بـا تزریـق افـکار، کلتـور و فرهنـگ خویـش، در حقیقت 

عنعنـات و باورهـای آنـان را تـرور کننـد.

آمریـکا و هم پیامنانـش - اسـتعامرگران عـرص کنونـی - 

نیـز خواسـتند تـا بـا پـا گذاشـنت در چنیـن رکابی، اسـب 

افغانسـتان  رسزمیـن  درویشـان،  خـاک  در  را  خویـش 

بدواننـد و رؤیاهـای خویـش را در منطقه آسـیای مرکزی 

از طریـق ایـن خـاک بـه مرحلـه اجـرا بگذارنـد. دور از 

: نکه آ

به هر بیشه گامن مرب که خالیست

شــاید پلـنـگی خـفـته بـاشد

ایامن و غیرت

حـدود ۹۸ درصد خاک افغانسـتان را مسـلامنان تشـکیل 

می دهنـد و دو درصـد دیگـر را بقیـه ادیان.

ایـن ملـت بعد از آمدن اسـالم در این رسزمیـن و راه یافنت 

نـور ایـامن در خانه هـای آنـان، هیچـگاه دوباره به سـوی 

بت پرسـتی و رشک روی نیاورده اسـت.

خـاک افغانسـتان جـزء محـدود رسزمین هایـی اسـت که 

احـکام اسـالمی و فرهنـگ مدنی و اجتامعـی آن، انطباق 

بیشـرتی در زندگـی فـردی و اجتامعـی آنان دارد؛ شـعائر 

اسـالمی بـا زندگـی آنـان عجیـن گشـته، حیـا و حجـاِب 

رشعـی تـار و پـود زندگـی زنان آنـان را تشـکیل می دهد؛ 

فرهنگ هـای غربـی نتوانسـته انـد در کلتـور و عنعنـات 

اسـالمی ایـن ملـت غیـور کوچکرتیـن راهی پیـدا کنند و 

تغییـر قابـل مالحظـه ای در آن بیاورنـد، در حالیکه عموم 

پوشـاک، سـنت های  و  لبـاس  افـکار،  نظـر  از  ملت هـا 

زندگـی و غیـره در فرهنـگ منحـط غربـی و رشقـی ذوب 

اند. شـده 

غیـرت و شـجاعت ایـن ملـت مسـلامن زبـان زد عـام و 

خـاص اسـت، از نسـل ایـن ملـت احمدشـاه ابدالی هـا، 

محمـد  مـال  غزنوی هـا،  محمـود  الدین هـا،  سـیدجامل 

هـزاران  و  الدین هـا  جـالل  موالنـا  منصورهـا،  عمرهـا، 

فـداکاران گمنامـی برخواسـته اسـت که منی توان چشـم 

حقیقـت را بـر آن بسـت.

ملتی بیدار

مـردم مسـلامن این رسزمیـن آن اندازه قربانـی و فداکاری 

در راه دیـن و دفـاع از ارزش هـای آن داده اند که از شـامر 

بیـرون اسـت. و اگـر کسـی بخواهـد چنیـن حکایاتـی را 

از زن و مـرد مجاهـد آن جمـع آوری کنـد، کتاب هـا پـر 

خواهـد شـد و دسـت ها خسـته خواهند گشـت.

حکایاتـی عجیـب از شـیرزنان ایـن مـرز و بـوم شـنیده ام 

کـه جـای شـک را باقـی نخواهد گذاشـت که ایـن ملت 

بـرای دادن درس جهـاد، سـختی، مقاومت و شـهادت به 

جهانیـان آفریده شـده اسـت.

برابـر  در  مومـن  ملـت  ایـن  هوشـیاری  و  بیـداری 

پـر زرق وبـرق رشقیـان و غربیـان، متامـی  دسیسـه های 

آرزوهـای شـان را بـه بـاد داد و نقشـه های شـوم شـان را 

آب منـود. بـر  نقـش 

ملت ما منونه ای از وحدت

مردمـان و دراویـش ایـن خطـه از آسـیا، همیشـه در متـام 

سـختی ها در کنـار هم بوده اند و پا به پـای علام، رهربان 

صـادق و خیراندیشـان خویـش چـون کوهی ایسـتاده اند 

و در برابـر هـر نـوع فشـار، ارعـاب و زورگویِی دشـمنان 

تـا دنـدان مسـلح، از خـود مقاومـت جانانـه و فرزانـه ای 

نشـان داده انـد کـه صفحـات زریـن تاریـخ بهرتیـن گواه 

بـر این مدعاسـت.

این ملت را با دیگر ملت ها قیاس نکنند

شکسـت،  جـز  ملـت،  ایـن  زریـن  تاریـخ  طـول  در 

منی توانیـد  دشـمنانش  بـرای  عقب گـرد،  و  روسـیاهی 

چیـز دیگـری بیابیـد؛ از شکسـت انگلیسـی ها گرفتـه تـا 

فروپاشـی ارتـش رسخ و همکنـون ائتالف بـزرگ اروپا و 

جنایت پیشـه. آمریـکای 

آنهـا از گذشـته گان درس نگرفتـه انـد و گویـا بـا تاریـخ 

ایـن ملت آشـنا نبـوده و صفحات رسخ و سـبز شـهادت 

و پیـروزی را نخوانـده انـد!

ایـن ملـت را بـا ملـل دیگر قیـاس نکننـد وگرنه بـاز خطا 

ایـن  می خـورد.  هـم  بـه  شـان  و محاسـبات  می رونـد 

ملـت را آنهـا نتوانسـته اند خـوب درک کننـد؛ ایـن ملـت 

خدایـی دارد و بـا تـوکل بر او راهـی را که می بـرد با متام 

وجـودش حامیـت می کنـد و هرگونـه سـختی را در ایـن 

راه تحمـل کـرده و بـه دوشـش می کشـد و اللـه متعـال 

همیشـه یـاری اش کـرده اسـت.
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با  امریکا  آیزنهاور«  »دوایت  جمهوری  ریاست  زمان  در 

حضور نظامی در ویتنام علیه حکومت ویتنام شاملی و 

ویت کنگ به حامیت حکومت ویتنام جنوبی پرداخت، 

امریکا  رسبازان  نظامی  حضور  امریکا  مداران  سیاست 

گسرتش  از  جلوگیری  برای  راهی  ویتنام  خاک  در  را 

رشوع   ۱۹۵۵ سال  در  جنگ  این  میدانستند  کمونیسم 

ویتنام جنوبی،  در یک جبهه؛  کرد،  پیدا  ادامه  تا ۱۹۷۵ 

ایاالت متحده آمریکا،  کوریا جنوبی، اسرتالیا، فیلیپین، 

الئوس  پادشاهی  تایلند،  خمر،   جمهوری  نیوزیلند،  

ویتنام  دیگر  جبهه  در  و  بود  دخیل  ایران  شاهنشاهی  و 

شاملی و ویت کنگ.

همزمان و مرتبط با این جنگ، جنگهای نیابتی در الئوس 

نیروهای  برابر  در  آمریکایی   نیروهای  بین  کامبوج  و 

کمونیستی برقرار شد. در پایان، امریکا در هر ۳ جبهه، 

جنگ  و  کامبوج  داخلی  جنگ  الئوس،  داخلی  جنگ 

حکومتهای  کشورها  این  همٔه  و  خورد  شکست  ویتنام 

کمونیستی پیدا کردند.

به آمریکا وارد  جنگ ویتنام تلفات جانی و مالی مهلک 

تن  دها  و  کشته  امریکایی   ۶۰۰۰۰ آمارها  طبق  که  کرد 

برجای  مالی  هزینه  دالر  ملیاردها  و  شدند  زخمی  دیگر 

گذاشته این جنگها و فرار از ویتنام حیثیت سیاسی دولت 

و  زورگویانه  سیاست  دنیا  به  و  ساخت  سیاه  را  آمریکا 

تجاوزمحور دستگاه سیاستگذاری

آمریکا را منعکس کرد، اما بار دیگر آمریکا این اشتباه را 

در افغانستان تکرار کرد و این دفعه به گورستان امپراتوری 

به  حمله  ویتنام  به  حمله  اگر  کرد،  تجاوز  بزرگ  های 

کمونیسم بود میتوان گفت که حمله به افغانستان حمله 

به امت اسالمی و مجاهدین متدین بود.

افغانستان به اعرتاف رسبازان غربی اسفناک تر از ویتنام 

برای متجاوزین غرب بوده است ،در اشغال ویتنام قدرت 

اشغال  در  اما  داشتند  اشرتاک  کوچکی  سیاسی  های 

اشرتاک  غرب  سیاسی  بزرگ  های  قدرت  افغانستان 

داشتند از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آملان ...

به  مستقلی  هر کشور  از  ها  غربی  اخراج  و  ختم جنگ 

اما  است  حتمی  چیز  کشور  آن  آزادیخواه  ملت  دست 

تلخ  باقی می ماند خاطره های  از جنگها  تنها چیزی که 

رسبازان اشغالگر و بیامری های روانی شان میباشد.

خربگزاری  با  که  را  جرمنی  رسباز  یک  خاطره  اینجا  در 

می آورم  را  است  کرده  مصاحبه  فارسی  وله  دویچه 

مارکوس کرویتر، یکی از رسبازان جرمنی است که بعد 

اعزام  افغانستان  به  سپتمرب سال ۲۰۰۱  از حمالت ۱۱ 

شد. البته »مارکوس کرویتر« اسم اصلی او نیست و او 

تلخ تر از ویتنام!
ترتیب و تقدیم: سلمان رحییم هروی
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منی خواهد اسم واقعی اش را فاش کند. 

نام  با  تواند  می  که  است  نظر  این  به  او 

به عنوان عضو  را  مستعار خاطرات اش 

نیروی فرماندهی ویژه جرمنی، به صورت 

واضح بازگو کند.

کرویتر پنج بار برای خدمت در نیروی 

ک.(  اس.  )ک.  جرمنی  ویژه  فرماندهی 

او  است.  داشته  حضور  افغانستان  در 

نخست بعد از حمالت ۱۱ سپتمرب سال 

۲۰۰۱ به افغانستان اعزام شد تا مواضع 

القاعده را شناسایی کند و بعد به  شبکه 

تا  باره گزارش دهد  آن  همرزمان اش در 

به این وسیله هدف های خود را از طریق هوا مورد حمله 

قرار بدهند.

بعدها وظیفه او تامین امنیت راه برای دیگر رسبازان بود. 

بعد از آن مارکوس کرویتر به آموزش رسبازان جوان به 

منظور آماده شدن برای عملیات افغانستان موظف شد. 

وظیفه  این  اجرای  به  قادر  که  متوجه شد  او  بعد  اندکی 

نیست.

خودش در این باره می گوید: »من از یک انسان خوش 

برخورد و خوشبین، به یک انسان منفی باف تبدیل شدم 

و زمانی رسید که منی توانستم به رسبازان نگاه کنم. من 

منی توانستم دیگر به آنها آموزش بدهم، چون می دانستم 

که در نهایت، آنها در تابوت به خانه بر می گردند. من به 

صورت ساده ترس داشتم که آنها را به جنگ بکشانم.«

پس از این که یکی از روسای مارکوس متوجه وخامت 

نیروهای  کادر  از  که  کرد  توصیه  او  به  شد،  او  حال 

را  او  جرمنی  فدرال  ارتش  داکرت  یک  شود.  خارج  ویژه 

دچار  مارکوس  گفت  که  کرد  معرفی  روانشناس  یک  به 

اختالالت روانی شده است. اشخاصی دچار این بیامری 

می شوند که یک حادثه غیرقابل منتظره و شوک آور را 

تجربه کنند. ارتش فدرال جرمنی هرساله شامر بیشرتی 

از اشخاص مبتال به این بیامری روانی را اعالن می کند. 

شامر رسبازانی که به چنین بیامری مبتال شده اند، بیش 

از ۹۲۲ تن گفته شده است. موسسه های امدادی مانند 

اتحاد کهنه رسبازان جرمنی براین عقیده اند که شامر این 

افراد به مراتب بیشرت است.

نتیجه گیری مارکوس کرویتر از ماموریت در افغانستان 

به  را  رسبازان  زندگی  »سیاستمداران  است:  تلخ  بسیار 

این  خاطر هیچ و پوچ خراب کردند. در مجموع ما در 

کشور )افغانستان( هیچ چیزی را تغییر ندادیم. ما از این 

جا می رویم و سال بعدش کشور دوباره به دست طالبان 

می افتد!«

مفهوم تویت یک عسکر پیشین بریتانیایی :

هرگاه کودکی را در کنار جاده هلمند دیدیم، نفس راحت 

انفجار  تا ۵۰ مرتی  با خود تخمین زدیم که  و  کشیدیم 

ماین رخ منی دهد.

زیرا آن ها )طالبان( از ترس زخمی شدن این کودک، ما را 

هدف قرار منی دهند.

هزاران خاطره و اعرتاف تلخ دیگر در رسانه ها و وبسایت 

های گوناگون موجود میباشد.

امروز افغانستان تقریباً از دوجهت در اختیار غرب و اداره 

اجیر کابل میباشد:

۱ کانال های مختلف تلویزیونی 

۲ تسلط تقریبا هوایی 

جنگ ها در زمین پیروز میشوند نه در آسامن و این مطلب 

آمریکایی  گذاران  سیاست  و  نظامی  های  کارکشته  را 

خوب میدانند و بارها به آن اعرتاف کردند چنانچه جوزف 

دانفورد، رئیس ستاد ارتش آمریکا می گوید راه حل نظامی 

برای پایان جنگ افغانستان وجود ندارد و طالبان نیز در 

جنگ »شکست منی خورند.«

جوزف دانفورد که بتاریخ )شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷( در 

کانادا صحبت  در  هالیفاکس  امنیتی  بین املللی  نشست 

جنگ  پایان  برای  نظامی  حل  راه  که  گفت  می کرد 

فعال  برای  نیز  طالبان  »گروه  و  ندارد  وجود  افغانستان 

شکست ناپذیر است.«

افزود: »این منصفانه است که  این مقام ارشد آمریکایی 

بگویم، طالبان اکنون در جنگ شکست نخواهند خورد.«
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پــای تــه رســیدلی ۲۰۱۹ میــالدي کال د امریکایــي 

اشــغال اتلســم کال و، چــې د پخوانیــو کلونــو پــه 

ــرم او  ــنګرونه ګ ــاد س ــم د جه ــې ه ــه دې کال ک ــري پ څ

مجاهدینــو پــه بیالبیلــو برخــو کــې پــه دښــمن ځپونکــي 

ــړل. ــررسه ک ــه ت ګوزارون

ــمیر  ــادي پیښوش ــو جه ــر کال د ټول ــې د تی ــه چ څرنګ

تــر زرګونــو رســیږي نــو ځکــه پــه دې لنــډه لیکنــه 

ــو  ــو او فتوحات ــو پیښ ــو مهم ــوالی ټول ــو ک ــه ش ــې ن ک

ــی  ــو ف ــې د کال ی ــاره چ ــا د دې لپ ــړو. ام ــاره وک ــه اش ت

الجملــه جهــادي تصویــر مــو ستاســو مخــې تــه ایښــی 

ــو او عمــده  ــو ســرتو جهــادي الســته راوړن ــو ځین وي ن

پرمختګونــو تــه ستاســو توجــه را اړوو، چــې د مجاهدینو 

ــوي. ــت ک ــۍ دالل ــون حال ــه زب ــمن پ ــا او د دښ ــه بری پ

پــه تېــر کال کــې یــوه ســرته بریــا د مجاهدینــو لخــوا پــه 

بیالبیلــو والیتــو کــې د لســګونو ولســوالیو او ګــڼ شــمیر 

ــن  ــات و. مجاهدی ــیمو فتوح ــتو س ــس میش ــو ول پراخ

ــه  ــواد پ ــې د هی ــدل چ ــرصت وتوانی ــه ن ــی پ ــه تعال د الل

مختلفــو ســیمو کــې ســلګونه کيل، ښــارګوټي، مهمــې 

الرې او ښــارونو تــه څريمــه ســیمه د دښــمن لــه شــتون 

څخــه تصفیــه او د ســپین محمــدي بیــرغ تر ســایه الندې 

ــه ویشــت ولســوالیو  ــر کال مجموعــا د ات ــه تې راويل.  پ

ــه دې ډول  ــې پ ــه ی ــې نومون ــوي دي چ ــه ش ــز فتح مراک

دي د کندهــار  معــروف، د زابــل دایچوپــان، میزانــه، 

ارغنــداب او نوبهــار، د بدخشــان  ارغنجخــواه، کــران و 

ــس   ــده، د بادغی ــرو، د غــور چارس منجــان، د غــزين ګی

مرغــاب،  د روزګان چارچینــې، د تخــار خواجــه غــار، 

چــاه آب،درقــد او بهــارک، د  فاریــاب قرغــان او قرمقــل،  

ــت  ــدز دش ــخ  زارع، د کن ــوف،د بل ــمنګان دره ص د س

ــاال  ــاردره او ب ــراه ان ــه زال، د  ف ــاد او قلع ــان اب ارچي،خ

ــور،د جوزجــان  قوشــتېپه او  بلــوک،د بغــالن ګــذرګاه ن

ــامند. ــکا خوش درزاب او د پکتی

د ولســوالیو لــه فتوحاتــو عــالوه پــه تیــر کال مجاهدینــو 

۲۰۱۹ میالدي کال له نظامي نقطۀ نظره 
حبیب مجاهد
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او  عملیاتــو  لیــزري  ځانګــړو  د 

ــمن  ــې د دښ ــه ک ــه پایل ــو پ تهاجمون

ــه منځــه وړې  ســلګونه پوســتې هــم ل

ــه  ــکرو ت ــمن عس ــې د دښ ــه ک ــې پ چ

درانــه ځــاين زیانونــه رســیديل دي. 

ــې  ــر کال ک ــه تی ــالوه پ ــتو ع ــه پوس ل

ــا  ــوی پوځــي مراکــز ی د دښــمن ۹۱ ل

ــه  ــوي دي. پ ــه ش ــم فتح ــرارګاوې ه ق

دې قــرارګاوو کــې ځینــي یــې داســې 

دي چــې د دښــمن لســګونه عســکر پــه 

کــې تســلیم او ټــول پوځــي امکانــات 

یــي د مجاهدینــو الس تــه ورغــيل دی.

پــه  مجاهدینــو  کــې  کال  تیــر  پــه 

ځانګــړي ډول پــه تخــار، بغــالن، کنــدز او زابــل والیاتــو 

ــې  ــار ک ــودل. پــه تخ ــه درل ــام وړ پرمختګون کــې د  پ

مجاهدینــو ګڼــې ولســوالۍ ونیولــې او د تالقــان ښــار تــر 

دروازو ورســیدل.  پــه کنــدز او بغــالن کــې مجاهدینــو د 

والیــت پــه مراکــزو هــم حملــې وکــړې او ډيــرې برخــې 

یــې تــر تــرصف النــدې راوســتې چــې دښــمن یــې 

ــړ. ــا ک ــخت وارخط س

ــو لخــوا د  ــالدي کال کــې د مجاهدین ــر ۲۰۱۹ می ــه تی پ

ګڼــو تهاجمــي او فدایــي بریدونــه نــه عــالوه ۳۳ نفــوذي 

عملیــات هــم تــررسه شــوي چــې دښــمن تــه یــې درانــه 

تلفــات درلــوديل. دغــه نفــوذي عملیــات زیاتــره د هغــو 

ــن لخــوا انجــام شــوي چــې د دښــمن  نفــوذي مجاهدی

پــه لیکــو کــې یــې ځــای موندلــی او بیــا یــې لــه فرصــت 

نــه پــه اســتفاده د دښــمن پــه مراکــزو کــې پــه بریــدالس 

د  یــي  او ځانونــه  یــې وژيل  کــړی، عســکر  پــورې 

ــه رســويل دي.  ــدې ســیمو ت ــر واک الن ــو ت مجاهدین

ــر،  ــار، لوګ ــرام، کنده ــل، بګ ــه کاب ــې پ ــر کال ک ــه تی پ

پــه خارجــي  نــورو ســیمو کــې  او  هلمنــد، کنــدز 

یرغلګــرو هــم درانــه بریدونــه تــررسه شــوي دي او دغــه 

کال پــه خــاص ډول خارجــي یرغلګــرو تــه یــو خونــړی 

ــل کال و .  ــو رسه م ــرو تلفات ــه ډی او ل

ــا د  ــه بری ــه مهم ــوه بل ــو ی ــې د مجاهدین ــر کال ک ــه تې پ

داعــي فتنــې محــو کــول وو. داعــي خــوارج چــې د 

هیــواد  پــه ختیــځ ننګرهــار والیــت کــې یــې د ســپین غــر 

ــرو  ــه تی ــې جــوړې وې او ل ــو ســیمو کــې ځال ــه پیچل پ

څــو کلونــو یــې نــه یــوازې پــه مجاهدینــو بریدونــه کــول 

بلکــې د بــې ګنــاه ولــي وګــړو وینــې یــې هــم بهولــې. 

ــه  ــړ کــې د داعــش پ ــه ل ــو پ ــح عملیات ــو د الفت مجاهدین

ځالــو عملیــات تــررسه کــړل.

ــه  ــو پ ــو کلون ــو د څ ــي خوارج ــې داع ــه دې چ رسه ل

تــرڅ کــې خپلــه دفــاع محکمــه کــړې وه، ســاحه غرنــۍ 

هــم  امریکایانــو  مجاهدینــو  پــه  او  وه  ځنګلــزاره  او 

ــی  ــه تعال ــن د الل ــا هــم مجاهدی ــه کــول. خــو بی بریدون

ــه بشــپړ شکســت  ــدل چــې داعــش ت ــه نــرصت وتوانی پ

ورکــړي او باالخــره د ننګرهــار شــیرزاد، خوګیاڼــي، 

ــن ولســوالۍ  ــه، ســپین غــر او اچی پچیراګام،هســکه مین

پــه بشــپړ ډول لــه داعشــه تصفیــه او شــتون تــه یــې د پــای 

ــو. ــودل ش ــی کیښ ټک

ــږي  ــه څرګندی ــو رات ــه کتل ــه پ ــر ت ــاميل تصوی ــوړ  اج ل

چــې تېــر میــالدي کال هــم د پخــوا پــه شــان لــه فتحــو 

ــم  ــه ه ــه څ ــې ک ــه دې کال ک ــل وو. پ ــاوو رسه م او بری

ــه  ــو پروس ــیايس مذاکرات ــولې او س ــې د س ــا ک ــه میډی پ

خربســازه وه او د اســالمي امــارت دیپلوماتانــو پــه کــې د 

پــام وړ الســته راوړنــې درلــودې. امــا لــه ســیايس هڅــو 

رسه پــه څنــګ کــې نظامــي ډګــر هــم تــود و چې دښــمن 

یــې پــه هــر ځــای کــې شــاتګ تــه مجبــور کــړی و. 
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طوالنی ترین و پر هزینه ترین جنگ در تاریخ امریکا وارد 

به  نوا و بی چاره  بی  افغانستاِن  نزدهم شده است.  سال 

گرداب مهیب و خطرناکی برای امریکایی ها تبدیل شده 

است. هر اندازه که امریکایی ها بر حضور نظامی خود 

افغانستان ارصار می ورزند، درین منجالب هولناک  در 

فروتر می روند. شائبه ای باقی منانده است که امپراتوری 

مدرن عرص با ناکامی فضیحت باری در تسخیر گورستان 

دو  هیبت  و  سطوت  است.  شده  برو  رو  ها،  امپراتوری 

دهه پیش امریکای ابر قدرت، تارومار شده است. داستان 

و  ناتوان  های  افغان  برابر  در  امریکا  رسوایی  و  ناکامی 

تهیدست، چهره مغرور امریکایی ها را رشمنده و افکنده 

می سازد.

روزنامه واشنگنت پست، یکی از مهم ترین، پرسابقه ترین 

و پرفروش ترین روزنامه های امریکایی، روز دوشنبه ۹ 

دسمرب ۲۰۱۹ خرب داد که پس از مبارزه تقریبا سه ساله در 

دادگاه فدرال امریکا، باالخره توانسته است با استفاده از 

»قانون آزادی اطالعات« به اسناد محرمانه دو هزار صفحه 

اسناد  این  یابد.  دست  افغانستان،  در  امریکا  جنگ  ای 

 Afghanistan( افغانستان  اسناد  به  مطبوعات  در  که 

یاد می شود، بعضی ها آن را »تاریخ مخفی«   )Papers

جنگ امریکا در افغانستان و یا هم تاریخ مخفی رسوایی 

های امریکا، خوانده اند. این اسناد در حقیقت مجموعه 

امور  در  امریکا  ویژه  اداره رسمفتش  یا  تحقیقات سیگار 

بازسازی افغانستان است، که »درس های آموخته شده« 

)Lessons Learned( نام داده شده است.

سیگار چیست ؟
ایاالت  »کنگره   : کند  می  معرفی  چنین  را  خود  سیگار 

اداره سیگار را به منظور نظارت عینی و  متحده امریکا، 

افغانستان  بازسازی  های  فعالیت  و  ها  پروژه  از  مستقل 

در سال ۲۰۰۸ به اساس حکم ماده ۱۲۲۹ قانون مجوز 

دفاع ملی امریکا ایجاد کرد. اداره سیگار به منظور ارتقا، 

افغانستان  بازسازی  های  برنامه  در  مثمریت  و  موثریت 

سوء  و  تقلب  پولی،  ضیاع  از  جلوگیری  و  شناسایی  و 

استفاده مالی تاسیس گردیده است«.

سوپکو  ایف  جان  میالدی   ۲۰۱۲ سال  در  اوباما  بارک 

را، که تجربه بیش از ۳۰ ساله در زمینه نظارت گری و 

تحقیقات به عنوان دادستان، مشاور کنگره و مشاور ارشد 

منود.  مقرر  ویژه  رسمفتش  حیث  به  دارد،  فدرال  دولت 

جان سوپکو پس از انتصاب به این مقام، چندین بار به 

منایندگی از سیگار به کنگره امریکا پیش شد. گذارشات 

سیگار با آمدن سوپکو رونق دیگری گرفت و انکشافات 

روز افزون آن برای مقامات امریکایی و اداره فاسد کابل 

که  رسید  اینجا  به  نوبت  حتی  شد.  تبدیل  دردرس  به 

پنتاگون در اوائل سال ۲۰۱۸ به خواست مقامات کابل، 

بر سیگار محدودیت وضع کرد که منی تواند آمار تلفات 

عساکر اداره کابل را نرش کند.

میالدی   ۲۰۱۹ اکتوبر  تا   ۲۰۰۸ اکتوبر  از  سیگار  اداره 

چهل و پنج )۴۵( راپورهای سه ماهه را به کنگره امریکا 

پیش کرده است.

قابل ذکر است که ایاالت متحده امریکا می گوید که از 

)نگاهی به اسناد افشا شده جنگ امریکا در افغانستان از سوی واشنگتن پوست(

حبییب سمنگاین

درس های آموخته شده یا تاریخ مخفی رسوایی ها
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فربوری ۲۰۰۲ تا پایان سبتمرب ۲۰۱۹ در مجموع ۱۳۲.۵۵ 

ملیارد دالر دالر را برای کمک و بازسازی افغانستان در 

: از  اند  عبارت  که  است،  داده  تخصیص  مورد  چهار 

ایجاد،  )یعنی  امنیت  برای  دالر  ملیارد   ۸۲.۵۵  -

تربیه و تقویه ارگان های نظامی رژیم دست نشانده(

۳۴.۴۶ ملیارد دالر برای مدیریت و توسعه  -

۳.۸۵ ملیارد دالر برای کمک های برشدوستانه  -

۱۱.۷۰ ملیارد دالر برای عملیات های ملکی  -

سیگار و »درس های آموخته شده« :
که  نیست  ای  تازه  خرب  افغانستان  در  امریکا  شکست 

برداشته  پرده  ازان  ای  صفحه  هزار  دو  محرمانه  اسناد 

امریکا  نظامی  و  ملکی  بلندرتبه  مقامات  بلکه  باشد، 

افغانستان  در  ناکامی خود  بر  اینسو  به  سال  از چندین 

اعرتاف داشته اند. بارک اوباما در یکی از آخرین سخرنانی 

دسمرب   ۶ در  امریکا  جمهور  رئیس  حیث  به  خود  های 

۲۰۱۶ به رصاحت پذیرفت که »امریکا نتوانست طالبان 

را شکست بدهد« . همچنان جوزف دانفورد، رئیس ستاد 

امریکا  که  کرد  اعرتاف   ۲۰۱۸ نومرب  در  امریکا  ارتش 

دونالد  نیست.  افغانستان  در  طالبان  شکست  به  قادر 

ترامپ، رئیس جمهور کنونی امریکا نیز در کمپاین های 

انتخاباتی خود در ۲۰۱۶ و پیش ازان، جنگ افغانستان را 

ناکام و بی فایده می خواند. دانیل بولگر، مصنف، مؤرخ 

و جرنال متقاعد امریکایی در سال ۲۰۱۴ کتابی در مورد 

شکست امریکا در عراق و افغانستان نوشت و آن را نام 

 . )? Why We Lost( »گذاشت »ما چرا باختیم ؟

و  اعرتافات رصیح  از  پیش  از  که حتی  اینست  واقعیت 

در  ها  امریکایی  بسیاری  امریکایی،  مقامات  این  واضح 

که  بودند  کرده  درک  میالدی  جاری  قرن  دوم  دهه  اوائل 

هرگز برنده جنگ در افغانستان منی شوند. هامن بود که 

جان سوپکو، که ماموریت بررسی دالئل ناکامی طوالنی 

ترین جنگ تاریخ امریکا را به عهده دارد، در سال ۲۰۱۴ 

تصمیم گرفت که باید تحقیقات مفصل و فراگیری را برای 

انجام بدهد.  افغانستان  ناکامی امریکا در  دانسنت دالیل 

سیگار بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، با ۴۲۸ مقامات 

افغانستان و بعضی  امریکا در  دولتی و مسئوالن نظامی 

مقامات اداره کابل، مصاحبه های را انجام داد که تحت 

عنوان »درس های آموخته شده« ثبت و جمعآوری شده 

است. درس های آموخته شده پروژه ویژه ای بود که یازده 

ملیون دالر هزینه کرده است. البته، سیگار همه نیرویش 

را به خرج داد تا از عام شدن این اسناد جلوگیری کند.

دست  به  برای  پوست  واشنگتن  های  تالش 

آوردن »درس های آموخته شده« :
واشنگنت پوست در تابستان سال ۲۰۱۶ نکاتی را دریافت 

کرد که مایکل فلِن، ژنرال بازنشسته امریکایی، مصاحبه 

طوالنی را در سلسله پروژه »درس های آموخته شده« به 

دفرت سیگار در مورد جنگ افغانستان داده، که هرگز منترش 

نشده است. فلِن کسی بود که در منطقه جنگی به عنوان 

واشنگنت  بود.  داده  انجام  وظیفه  ارتش  اطالعات  رئیس 

پوست می گوید : آنچه او در مورد طوالنی ترین جنگ 

نظامی امریکا گفته بود، چیزی بود که باید مردم امریکا 

می دانستند و ازان خرب می شدند.

اگست   ۲۴ تاریخ  به  پوست  واشنگنت  که  بود  هامن 

 Freedom of( ۲۰۱۶ بر اساس قانون آزادی اطالعات

منت،  تا  داد  درخواست  سیگار  به   )Information Act

کلیپ های ضبط شده و دیگر اسناد مصاحبه فلِن را در 

کارمندان  ؛  روزنامه  گفته  به  دهد،  قرار  روزنامه  دسرتس 

سیگار در ابتدا برخورد مناسب داشتند و گفتند شاید این 

اینکه  از  پس  اما  آتی نرش گردد.  های  هفته  در  مصاحبه 

ترامپ به تاریخ ۸ نومرب در انتخابات ریاست جمهوری 

به متاس های  دادن  پاسخ  از  پیروز شد، وکالی سیگار 

تلفونی و ایمیل های خربنگار واشنگنت پوست خودداری 

کردند و سخنگوی »سیگار« شکایت کرد که او از سوی 

)یعنی  است  شده  گذاشته  تاریکی  در  اداره  این  وکالی 

معلومات درست ندارد(.

پس از چند هفته، فلِن از سوی ترامپ به عنوان مشاور 

امنیت ملی انتخاب شد. فردای انتصاب فلِن، سیگار به 

با استناد به اصل »پروسه  نتیجه )یا بهانه( رسید که  این 

مواد  تواند  منی   )deliberative process( مشورتی« 

مصاحبه فلِن را عام کند. این فیصله منجر به آغاز جنگ 

تقریبا ۳ ساله عدلی بین واشنگنت پوست و سیگار شد.

ما  های  تالش   : گوید  می  پوست  واشنگتن 
افغانستان نشان  برای به دست آوردن اسناد 
اطالعات  آوردن  دست  به  که  دهد  می 
-یا  نگاران  روزنامه  برای  دولت  از  عمومی 
از  هدف  است.  دشوار  چقدر  شهروند-  هر 
بر  مردم  نظارت  اطالعات«  آزادی  »قانون 
که  مقاماتی  اما  است،  فدرال  های  ارگان 
بشکنند،  را  قانون  این  روح  هستند  مصمم 
سال  را  مردم  های  درخواست  توانند  می 
درخواست  اینکه  تا  بیاندازند،  سر  پشت  ها 

دهندگان دست بردار شوند.



سال هفتم * شماره اول * ربیع االول و ربیع الثانی 1441هـ

علمی - فرهنگی - جهادی

26

واشنگنت پوست می گوید : تالش های ما برای به دست 

آوردن اسناد افغانستان نشان می دهد که به دست آوردن 

اطالعات عمومی از دولت برای روزنامه نگاران – یا هر 

آزادی  »قانون  از  هدف  است.  دشوار  چقدر  شهروند- 

اما  فدرال است،  ارگان های  بر  نظارت مردم  اطالعات« 

مقاماتی که مصمم هستند روح این قانون را بشکنند، می 

توانند درخواست های مردم را سال ها پشت رس بیاندازند، 

تا اینکه درخواست دهندگان دست بردار شوند.

واشنگنت پوست در مارچ ۲۰۱۷ درخواست دیگری داد 

که باید صدها مصاحبه های را که گفته می شود سیگار 

در مورد جنگ افغانستان با چهره های سهیم دران جنگ 

انجام داده است، در اختیار این روزنامه قرار دهد. در مدت 

تقریبا سه سال اخیر، ماجراهای زیادی درین جدال رخ داده 

است که دامنه کوتاه این مقاله گنجایش ذکر آن را ندارد.

به هر حال، دادگاه فدرال امریکایی پس از نزدیک به سه 

سال مطالبه واشنگنت پوست را بر حق دانست و حکم 

صادر کرد که باید اسناد خواسته شده در اختیار روزنامه 

هویت  افشای  با  امریکا  دولت  چون  البته،  بگیرد.  قرار 

مصاحبه شوندگان مخالفت داشت، واشنگنت پوست بر 

مبنای قانون حامیت از افشاگری، از میان متام مصاحبه 

شوندگان تنها به نام ۶۸ تن دسرتسی یافت.

مقامات ملکی و نظامی امریکایی به امید اینکه هیچگاه 

درین  را  خود  نظریات  شد،  نخواهد  افشا  شان  هویت 

جنگی  نادرست  های  اسرتاتژی  مورد  در  ها  مصاحبه 

امریکا در افغانستان به رصاحت ابراز داشته اند. واشنگنت 

پوست می گوید که ۳۰ مصاحبه را حرف به حرف در 

اسناد دو هزار صفحه ای خود جا داده و مابقی اقتباسات 

و چکیده های است از اقوال مصاحبه شوندگان. 

ناگفته مناند که واشنگنت پوست، بر عالوه ازین مصاحبه 

ها، به هزاران یادداشت های رامسفیلد، وزیر دفاع ایاالت 

متحده امریکا در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، نیز دست 

یافته و آن را درین اسناد گنجانیده است.

چندی از درس های آموخته شده  :
جنگ  در  امریکا  ناکامی  شد  ترصیح  پیشرت  چنانچه 

اسناد  این  آنچه  نیست.  ای  تازه  انکشاف  افغانستان 

مکرر  و  شاخدار  های  دروغ  است  ساخته  تر  مهم  را 

مقامات امریکایی است که با کامل چشم سفیدی برای 

پنهان داشنت حقائق و گمراه ساخنت مردم خود و جامعه 

اسناد  نیز  اند.  داشته  ابراز  جنگ،  این  قبال  در  جهانی 

روشن می سازد که امریکایی ها با چه کوتاه بینی و درک 

رسرسی وارد خارزار افغانستان شدند. چنانچه داگالس 

لوت، ژنرال سه ستاره ارتش که در دولت بوش و اوباما 

مسئول جنگ افغانستان در کاخ سفید بود، در مصاحبه 

بنیادین  فهم  از  ما   «  : است  گفته   ۲۰۱۵ سال  در  خود 

کاری  چه  دانستیم  بودیم. منی   تهی  افغانستان  مورد  در 

می کنیم. مبهم  ترین فهمی از این موضوع نداشتیم« .

ایاالت  ارشد  های  »مقام    : گوید  می  پوست  واشنگنت 

متحده در طول جنگ ۱۸ ساله در افغانستان، حقایق را 

پنهان کرده اند. آن  ها اظهاراتی خوش رنگ و لعاب مطرح 

کرده  اند، حاالنکه می  دانسته  اند گفته  های شان درست 

نیست و مدارکی را پنهان کرده  اند که جای تردیدی باقی 

نگذاشته بود که این جنگ، پیروز ناشدنی شده است« . 

همچنان این اسناد واضح می سازد که مقامات امریکایی 

که در جریان هجده سال همواره ادعا می کردند که جنگ 

به خوبی پیش می رود، کامال دروغ می گفتند.

در سطور ذیل، مشت منونه خروار بخش های از »درس 

های آموخته شده« را نقل می کنیم.

جفری اگرز، از مقام های کاخ سفید در دولت بوش و 

اوباما، گفته است : »ما در قبال این تالش یک تریلیون 

دالری چه به دست آورده  ایم ؟ آیا این جنگ ارزش یک 

تریلیون دالر را داشت ؟ پس از کشته شدن رهرب القاعده 

اسامه بن الدن، من گفتم که شاید او در قرب زیر آب خود، 

به این هزینه  ای که ما کرده  ایم، می  خندد«.

دولت  در  که  امریکایی  پیشین  دیپلامت  دوبینز،  جیمز 

افغانستان  امور  در  امریکا  مناینده  اوباما  و  بوش  های 

بود، در مصاحبه خود می گوید : »ما به کشورهای فقیر 

حمله منی کنیم تا آن  ها را ثرومتند کنیم. ما به کشورهای 

آن  ها را دموکراتیک کنیم.  تا  استبدادی حمله منی کنیم 

آرام  را  آن ها  تا  می کنیم  حمله  خشن  کشورهای  به  ما 

کنیم. روشن است که در افغانستان در تحقق این هدف 

شکست خوردیم«.

مایکل فلن می گوید : از سفیران می  شنویم که ایاالت 

آیا  اما  دهد.  انجام می   عالی  را  ماموریت  هایش  متحده 

انکشاف  افغانستان  جنگ  در  امریکا  ناکامی 
تر  مهم  را  اسناد  این  آنچه  نیست.  ای  تازه 
مکرر  و  شاخدار  های  دروغ  است  ساخته 
چشم  کمال  با  که  است  امریکایی  مقامات 
سفیدی برای پنهان داشتن حقائق و گمراه 
ساختن مردم خود و جامعه جهانی در قبال 

این جنگ، ابراز داشته اند. 
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واقعاً چنین است ؟ اگر چنین است، پس چرا ما حس 

می  کنیم که ناکام می  شویم ؟

بعضی از کسانی که مصاحبه داده اند به این باور هستند 

که تغییر در آمار و ارقام جنگ، اقدام عمدی برای فریب 

دادن افکار عمومی امریکایی ها بود. گویا آمار تلفات 

امریکایی ها، نظامیان ناتو و اداره کابل هیچگاه به گونه 

واقعی نرش منی شد.

نظامیان  پیشین  مشاورین  از  کراولی،  باب  چنانچه 

اینکه  هدف  به  جزئیات  و  آمار   : گوید  می  امریکایی، 

داده  تغییر  شود،  ارائه  جنگ  اوضاع  از  بهرتی  تصویر 

قابل  غیر  کامال  ها  نظرسنجی   : گوید  می  او  شد.  می 

اتکا بود، اما نتایج آن ها با این هدف منترش می شد که 

احساس کنیم هر کاری می کنیم درست است.

اداره  نیروهای نظامی  امریکا همواره تقویت  دولت های 

اند  داده  نشان  چنین  و  اند  داشته  زبان  رس  بر  را  کابل 

گویا ایستاده منودن ارگان های امنیتی رژیم کابل بر پای 

خود، از اهداف عمده حضور آن ها در افغانستان است. 

به  دارد.  متضادی  حکایت  پوست  واشنگنت  اسناد  اما 

گفته این روزنامه : واشنگنت نیروی نظامی افغانستان را 

ضعیف، ناتوان و مملو از فراری ها می دانسته و معتقد 

پول   آمارسازی،  با  افغانستان  ارتش  فرماندهان  که  بوده 

های هنگفتی به جیب می  زنند.

مقامات امریکایی در جریان مصاحبه های خود نیروهای 

اردو و پولیس اداره کابل را به القاب زشت و اهانت آمیز 

ثلث   : امریکایی  افران  از  یکی  گفته  به  اند.  کرده  یاد 

معتاد  »یا  افغانستان شده اند  پولیس  که جذب  نیروهایی 

هستند و یا هم عضو طالبان«. افر دیگر امریکایی آن ها 

را »احمق  های دزد« خطاب می کند که جز دزدیدن تیل 

دیگر هرنی ندارند. همچنان یک مقام ارشد دولتی گفته 

است : این تصور ما، که ارتش توامنندی را در افغانستان 

ایجاد می توانیم، احمقانه بود.

اند  پذیرفته  شان  های  مصاحبه  در  امریکایی  مقامات 

تولید مواد  بازار  بار دیگر  افغانستان  بر  آن ها  که تهاجم 

زمان  در  که  )بازاری  ساخت  گرم  افغانستانرا  در  مخدر 

طالبان محو شده بود(. داگالس لوت، مناینده کاخ سفید 

تا ۲۰۱۳، می  در سال های ۲۰۰۷  افغانستان  امور  در 

گوید : »ما اعالم کردیم که هدف ما ایجاد یک »اقتصاد 

شکوفای بازار« است. اما با خودم فکر می کردم که باید 

چون  مخدر«.  مواد  شکوفای  »بازار  می گفتیم  مشخصا 

این تنها بازاری بود که پس از آمدن ما در افغانستان رونق 

گرفت.

درس های آموخته شده و اسناد پینتاگون :
بعضی ها این اسناد را به اسناد جنگ ویتنام مقایسه می 

کنند، که به اسناد پینتاگون )Pentagon Papers( یاد می 

 Daniel( السربگ  دانیل  سوی  از  پینتاگون  اسناد  شود. 

Ellsberg( در سال ۱۹۷۱ در نیویارک تایمز، واشنگنت 

پوست و دیگر روزنامه هایی امریکایی منترش شده بود. 

آن شامل هفت هزار اسنادی بود که نشان می داد مقامات 

امریکایی دران جنگ طوالنی و ویرانگر نیز حقایق را از 

مردم خود پنهان داشته اند.

قابل ذکر است که امریکا در دهه شصت و هفتاد میالدی 

در جنگ ویتنام نیز با شکست ذلت آمیزی رو برو شده بود. 

گفته می شود که دران جنگ بیش از ۶۰ هزار امریکایی 

کشته و ۳ صد هزار نفر دیگر امریکایی زخمی شده بودند.

واشنگنت  پوست می نویسد : مقامات امریکایی در ابتدای 

جنگ کنونی، همواره مقایسه جنگ افغانستان با ویتنام را 

به متسخر می گرفتند و قاطعانه به خربنگاران می گفتند که 

امریکا قطعا در افغانستان پیروز می  شود. با این وجود، 

به  افغانستان  تبدیلی  از  هراس  جنگ،  شدن  طوالنی  با 

ویتنامی دیگر، درمیان مقامات امریکایی شیوع یافته است.

روزنامه می گوید : مقامات ارشد پینتاگون گزارش های 

کرد،  می  دریافت  افغانستان  جنگ  ناگوار  اوضاع  از  را 

اما آن را از نگاه مردم امریکا پنهان می داشت و تصویر 

دیگری را ترسیم می کرد. آن ها در سخرنانی های شان به 

اتفاق همدیگر همواره از »پیرشفت« حرف می زدند. در 

حالیکه تلفات امریکایی ها روز بروز افزایش می یافت.

می  امریکایی،  نیروهای  پیشین  مشاور  کراولی،  باب 

گوید: در مقر ارتش امریکا در کابل، به ندرت از واقعیت 

استقبال می  شود«.

واشنگنت پوست می گوید که »جنگ هجده ساله امریکا 

تا هنوز ۱۵۷ هزار قربانی گرفته است. ۲۳۰۰ نظامیان 

 ۱۱۴۵ و  امریکایی  های  قراردادی   ۳۸۱۴ امریکایی، 

در  اند«.  شده  کشته  جنگ  درین  ائتالفی  و  ناتو  عساکر 

حالیکه آمار واقعی یقینا ازین هم باالتر است.

نظامیان  پیشین  مشاورین  از  کراولی،  باب 
امریکایی، می گوید : آمار و جزئیات به هدف 
اینکه تصویر بهتری از اوضاع جنگ ارائه شود، 
: نظرسنجی  او می گوید  تغییر داده می شد. 
ها کامال غیر قابل اتکا بود، اما نتایج آن ها با 
این هدف منتشر می شد که احساس کنیم هر 

کاری می کنیم درست است.
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دنیـا جـای امتحـان و آزمایـش اسـت، در ایـن گیتـی بـر 

انسـان حـاالت گونـا گونـی عـارض مـی شـود، گاهـی 

و  خوشـحالی  هـم  گاهـی  و  وانـدوه،  هـا  مصیبـت 

نعمـت هـا، البتـه رشیعـت در هـر حـال بـه انسـان یـک 

دسـتورالعمل داده و رهنامیـی منوده اسـت کـه در هنگام 

مرّت شـکر وسـپاس اللـه را بجا بیاورد و بـه زبان، ثنای 

خـدا را بگویـد و ایـن نعمت عظیـم )لسـان( را در اعامل 

و کارهـای نـا جایـز اسـتعامل نکنـد. بـاز اللـه سـبحانه 

وتعالـی بـرای انسـان در صورت ادای شـکر وعـده ازدیاد 

نعمـت کـرده اسـت، اللـه مـی فرماید: 

»ولن شـکرتم ألزیدنکـم ولن کفرتم إن عذابی لشـدیٌد« 

ابراهیم،آیه ۷ سوره 

ترجمه:اگـر شـام شـکر گـزاری )مـرا( منودیـد مـن برای 

شـام دیگـر )نعمـت هـا( را میدهـم، و اگـر شـام )مـرا( 

ناسپاسـی کنید بیشـک عذاب من بسـیار سـخت اسـت.

وقتیکـه بـر یک انسـان مصیبت و یـا غم بیایـد )مثل اینکه 

خویشـاوندان و نزدیکان کسـی وفات کند، مریض شود، 

مواجـه شـود، دچارنقصانـات  و غربـت  فاقـه  فقـر،  بـه 

مالـی گـردد، خـوف دشـمن بـر وی پیـش بیایـد، و یا در 

زراعـت، فصـل و میـوه جـات آن کمـی و کاسـتی بیاید( 

در چنیـن حـاالت نیـز رشیعت غـّرای محمـدی صل الله 

علیـه وسـلم انسـان را هدایـت منـوده و آنرا به اسـتقامت 

و بـه رجـوع  بـه اللـه  حکم مـی کند.

»ولنبلونکـم بشـی ٍء مـن الخـوف والجـوع ونقـٍص مـن 

االمـوال واالنفـس والثمـرات وبرشالّصابرین« سـورة بقره 

آیة1٥٥(

ترجمـه: خامخـا امتحـان مـی کنیـم شـام را به چیـزی از 

خـوف، گرسـنگی، و نقصانـات در مـال، نفـس و میـوه 

هـا،ای )پیامـرب( مـژده بدهیـد صربکننـدگان را.

درهرکار مؤمن خیراست
اللـه رب العـزت بـرای مؤمـن چنـان شـان امتیـازی عطـا 

منـوده اسـت  اگـر بـه رشیعـت عمـل کنـد در هـرکار آن 

خیـر خواهـد بود.پیامـرب اکرم صلـی الله علیه وسـلم این 

شـان امتیـازی مومـن را چنیـن بیـان مـی کند:

َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه -صـل الله عليـه وسـلم- » َعَجًبـا ألَْمِر 

الُْمْؤِمـِن إِنَّ أَْمـرَُه كُلَّـُه َخـرْيٌ َولَْيـَس َذاَك ألََحـٍد إِالَّ لِلُْمْؤِمِن 

إِْن أََصابَْتـُه رَسَّاُء َشـكََر َفـكَاَن َخـرْيًا لَـُه َوإِْن أََصابَْتـُه رَضَّاُء 

َصـرَبَ َفـكَاَن َخـرْيًا لَُه «. رواه مسـلم

ترجمـه: تعجـب اسـت بحـال مؤمن،بیشـک در هـر کار 

فضیلت و اهمیت صبر رد اسالم 
سعید بدخشاین



سال هفتم * شماره اول * ربیع االول و ربیع الثانی 1441هـ

علمی - فرهنگی - جهادی

29

آن خیـر اسـت، وایـن شـان )امتیـاز( فقـط بـرای مومـن 

مـی باشـد،اگر  بـرای وی خوشـحالی ومـرت برسـد 

وآن شـکر اللـه را بجـا بیـاورد اینهـم برایـش خیـر اسـت 

،واگـر برایـش رضر برسـد وبـرآن صربکنـد اینهـم بـرای 

وی خیـر مـی باشـد.

به هرانسان امتحانات ومصائب می آید
انسـان همیشـه بـه یـک حالـت منـی باشـد بلکـه بروی 

مختلـف آزمایشـات مـی آیـد. پـس  وقتیکـه تکالیـف، 

مصیبـت و امتحانـات برور بر هر انسـان مـی آید بناء 

بایـد بـرآن صـرب کند وبسـوی اللـه متوجه شـده و تصور 

کنـد کـه از طـرف کـدام خالقـی کـه بـرای مـن نعمـت 

هـای بـی شـامر مـی رسـد اگـر حـاال کـدام مصیبـت 

وتکلیـف از سـوی آن ذات مـی آیـد صـرب بایـد کـرد.

فضایل وفوائد صبر
بـرای  زیـاد  وفوایـد  فضایـل  واحادیـث  کریـم  درقـرآن 

صابریـن  ذکر شـده اسـت، تـا اینکه امـام غزالـی رحمه 

اللـه درکتـاب خود)احیاالعلوم( ذکر منوده اسـت که الله 

جـل جاللـه تذکـره صـرب را  چیـزی بـاال)٧٠( بـار ذکـر 

کـرده اسـت.ازین هـم فضیلـت واهمیـت صـرب را میتوان 

انـدازه گیـری کرد.

مشـت منونـه خـروار چنـد فضایـل عمـده صرب بیـان می 

شود.

پاداش بی حساب برای صبرکننده
برابـر مصیبـت هـا  بـرای صابـر در  اول فضیلـت صـرب 

وتکالیـف  اینسـت که در روز قیامـت برایش مزد وپاداش 

بـی حسـاب داده می شـود.

نبـی کریـم صلـی الله علیه وسـلم مـی فرمایـد: وتنصب 

فيوفـون  الصـالة  بأهـل  فيـؤىت  القيامـة  يـوم  املوازيـن 

فيوفـون  الصيـام  بأهـل  ويـؤىت  باملوازيـن  أجورهـم 

فيوفـون  الصدقـة  بأهـل  ويـؤىت  باملوازيـن  أجورهـم 

أجورهـم باملوازين ويـؤىت بأهل الحج فيوفـون أجورهم 

باملوازيـن ويـؤىت بأهـل البـالء فـال ينصـب لهـم ميـزان 

وال ينـرش لهـم ديـوان ويصـب عليهـم األجـر صبـا بغـري 

حسـاب حتـى يتمنـى أهـل العافيـة أنهـم كانـوا يف الدنيا 

تقـرض أجسـادهم باملقاريض مبـا يذهب به أهـل البالء 

مـن الفضـل وذلـك قولـه )إمنـا يـوىف الصابـرون أجرهم 

بغـري حسـاب(.

مـی  نصـب  انصـاف  تـرازوی  قیامـت  روز  در  ترجمـه: 

شـود و منازگـزاران را آورده مـی شـود وبرای آنهـا موافق 

عبـادت اجـر وپاداش پـوره پوره داده می شـود، بـاز روزه 

داران را آورده مـی شـود و اجـر شـان را بـا وزن پـوره داده 

مـی شـود بـاز صدقـه دهنـده و حـج کننـدگان آورده مـی 

نیـز مـزد شـان پـوره داده مـی شـود،  آنهـا  شـوند بـرای 

بـاز مردمـی آورده مـی شـود کـه در مقابـل مصیبـت هـا 

وتکالیـف صـرب منـوده بودنـد نـه بـرای آنها تـرازو نصب 

مـی شـود ونـه  اعاملنامـه  شـان نـرش کـرده میشـود بلکه 

برایشـان بـی حسـاب )بـی انـدازه  و بـدون وزن( مـزد و 

پـاداش داده مـی شـود، تـا این حـد کـه کسـانیکه در دنیا 

بـه اطمنـان ولـذات زندگـی کـرده بودند متنـی وآرزو می 

کننـد کاش در دنیـا وجـود وانـدام هـای مـا هم بـا قیچی 

قطعـه قطعـه مـی شـد که امـروز بـرای ما هـم ایـن اجرو 

ثـواب هـای )بـی حسـاب( حاصـل می شـد،

زیـرا اللـه سـبحانه وتعالـی خود مـی فرماینـد: »إمنایوفی 

الّصابـرون اجرهم بغیرحسـاب« سـورة زمر،آیة1٠ 

ترجمـه: بیشـک بـرای صربکننـدگان مزد شـان پـوره وبی 

حسـاب داده می شـود. 

یک  انسان  به  حال  هر  در  شریعت   ***
است  نموده  رهنمایی  و  داده  دستورالعمل 
که در هنگام مسّرت شکر وسپاس اهلل را بجا 
بیاورد و به زبان، ثنای خدا را بگوید و این 
نعمت عظیم )لسان( را در اعمال و کارهای 

نا جایز استعمال نکند. 

باشد  به یک حالت نمی  انسان همیشه   ***
آید. پس   آزمایشات می  بروی مختلف  بلکه 
وقتیکه تکالیف، مصیبت و امتحانات بضرور بر 
کند  صبر  برآن  باید  بناء  آید  می  انسان  هر 
وبسوی اهلل متوجه شده و تصور کند که از 
طرف کدام خالقی که برای من نعمت های 
مصیبت  کدام  حاال  اگر  رسد  می  شمار  بی 
وتکلیف از سوی آن ذات می آید صبر باید 

کرد.
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کشور  نروژ،  در  دلخراشی  واقعه  نومرب   ۱۶ شنبه  روز 

جنوب غربی اروپا رخ داد. شخصی به نام الرس تورسن، 

و  اسالم  ضد  تنظیم  سوی  از  که  تظاهراتی  جریان  در 

 SIAN : Stop Islamaisation( مسلامن ها به نام سیان

of Norway( در شهر کریستیان ساند به راه انداخته شده 

بود، نخست دو نسخه قرآن کریم را به زباله دانی انداخت 

آتش  می خواست  را  کریم  قرآن  دیگری  نسخه  و سپس 

بزند، اما عمر الیاس، جوان مسلامن سوریایی نژاد از میان 

را  قبیح  فعل  این  که  نگذاشت  و  برد  یورش  او  بر  مردم 

انجام بدهد. عمر الیاس فی الفور از سوی پولیس گرفتار 

شد. البته ؛ صحنه های ویدیویی رویداد و تصاویر عمر 

الیاس بی درنگ شبکه های اجتامعی را پر ساخت و این 

در  مسلامنان  قهرمان  به  کوتاه  لحظات  در  غیور  جوان 

رسارس جهان تبدیل شد.

الرس تورسن، عضو سازمان ضد اسالمی سازی نروژ، 

در اوائل ماه نومرب از راه اندازی تظاهراتی خرب داده بود. او 

در مصاحبه خود گفته بود که هدف اش ازین تظاهرات، 

آتش زدن قرآن است. چون اعالن او بازتاب گسرتده ای 

در رسانه ها و شبکه های اجتامعی یافته بود، بر عالوه 

از مسیحیان متعصب شامری از مسلامنان خشمگین نیز 

به محل تظاهرات حارض شده بودند. قابل ذکر است که 

پس از این تصمیم تنظیم سیان، زعامی مسلامنان نروژ 

مالقات  محلی  مقامات  و  پولیس  شاروال/شهردار،  با 

کردند و شورای محلی اطمینان داد که ما مخالف این کار 

هستیم. موقف دادستان این بود که ما از نگاه قانون کسی 

را از تظاهرات منع منی توانیم، مگر اینکه مرتکب کاری 

تنظیم  تظاهرات  برای  اما  باشد.  مؤاخذه  قابل  که  شود 

سیان رهنمودهای وضع شده بود و برای برگزار کنندگان 

گفته شده بود که قرآن را آتش منی زنید.

عمر دهابه الیاس، که در شبکه های اجتامعی به محافظ 

غازی  و   )THE DEFENDER OF QURAN( قرآن 

رها  حبس  از  روز  ده  از  پس  شده،  داده  لقب  اسالم 

: الرس  فیسبوک خود می گوید که  او در صفحه  شد. 

تورسن نخست به پیامرب اکرم – صلی الله علیه و سلم – 

اهانت کرد، سپس اسالم را دین تندرو خواند و خواهان 

هرگاه  تظاهرات،  پایانی  لحظات  در  شد.  آن  ممنوعیت 

شاید  کردیم  فکر  ما  بزند،  آتش  را  کریم  قرآن  خواست 

پولیس عکس العمل نشان بدهد، هرگاه او قرآن را آتش 

زد ما باز هم انتظار داشتیم شاید پولیس دست بکار شود،  

پس از هفت ثانیه من بر تورسن حمله کردم و پولیس پس 

از ۹ ثانیه واکنش نشان داد. دانسته می شود که پولیس او 

را حامیت می کرد.

 Stop Islamisation( سازمان ضد اسالمی سازی نروژ

of Norway( در سال ۲۰۰۸ میالدی از سوی گروهی 

که بر ضد اسالم فعالیت می کردند آغاز شد. این تنظیم 

از سوی آرنی تیومر، ۸۷ ساله رهربی می شود و حدود 

را  اسالمی  ایدئولوژی  تیومر  آرنی  دارد.  اعضا  هزار  سه 

العیاذ بالله »شیطانی« توصیف می کند. اینگونه سازمان 

های فاشیست و متعصب با نام های مشابه تقریبا در هر 

کشور غربی به وجود آمده است. سازمان دیگری به نام 

Stop Islamisation of Europe نیز فعالیت می کند، 

که مرکز آن در بریتانیا است.

و  مذهبی  نژادی،  تنوع  به  همواره  غرب  امروزی  جامعه 

فکری باشندگان خود می بالد. اما جنبه دیگری موضوع 

اینست که تنها ۳٪ جمعیت ۵ ملیونی نروژ را مسلامن ها 

تشکیل می دهند. بنا بر آمار ۲۰۱۸ میالدی تعداد مسلامن 

ها در نروژ به ۱۶۶ هزار نفر می رسید. بناًء ظاهر است، 

هراسیدن از مسلامن های که بیش از سه در صد جمعیت 

دافع از رقآن 
حبییب سمنگاینبه نیروی ایمانی نیاز دارد
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و  اسالم  با  کورکورانه  خصومت  جز  نیستند،  کشور 

نیست. مخالفان  دیگری  آن، چیزی  مقدسات و شعائر 

قناعت  دالئل  آوردن  از  هرگاه  ها،  مسلامن  و  اسالم 

ماندند،  عاجز  خود  ناپذیر  توجیه  جنایت  برای  بخش 

اسالمی  کشورهای  به  مسلامنان  که  کنند  می  اعرتاض 

کنند. آبادتر  نروژ  از  را  خود  کشورهای  و  بروند  خود 

شگفت آور اینست که ۸۱۹ تن یهود در نروژ زندگی می 

کنند، اما هیچکسی اجازه ندارد که بر ضد هولوکاست 

دران  نازی(  آملان  به دست  یهود  دسته جمعی  )کشتار 

جا حرفی بزند، چه جایی که تظاهراتی انجام بدهد. اما 

مردم نروژ می توانند به دین اسالم اهانت بکنند، پیامرب 

اسالم – صلی الله علیه و سلم – را دشنام بدهند و کتاب 

مقدس مسلامن ها قرآن مجید را به زباله دانی بیاندازند 

و آتش بزنند.

در سال ۲۰۱۰ میالدی، روزنامه »داگبالدت« کاریکاتور 

الله علیه و سلم – را  پیامرب اسالم – صلی  آمیز  توهین 

چاپ کرد و در نتیجه هزاران تن مسلامنان نروژ دست 

شدت  به  را  بیرشمانه  اقدام  این  و  زدند  تظاهرات  به 

اهانت  کاریکاتور  نروژی  روزنامه  این  کردند.  محکوم 

یهود  یکنفر  سوی  از  میالدی  نود  دهه  در  که  را  آمیزی 

سال  در  ازان،  پیش  کرد.  نرش  دوباره  بود،  شده  ترسیم 

با  پسنت«  »یوالندز  دمنارکی  روزنامه  میالدی   ۲۰۰۵

صلی   – پیامرب  ساحت  به  موهن  کاریکاتورهای  انتشار 

بر  کاریکاتورها  آن  و  کرد  گستاخی   – سلم  و  علیه  الله 

فرانسه،  از جمله  اروپایی  دیگر  کشور  چندین  از  عالوه 

اسپانیا، ایتالیا، آملان، هلند، سویس، لهستان و جمهوری 

رسید. چاپ  به  نیز  نروژ  کشور  های  نرشیه  در  چک، 

جامعه منحط غربی در این گودال رسوایی فروتر رفتند و 

۳۰ سبتمرب را به عنوان »روز جهانی توهین به مقدسات« 

 International Blasphemy( گویی  کفر  روز  یا  و 

این  اینسو،  به   ۲۰۰۹ سال  از  دادند.  اختصاص   )Day

روز که مصادف است با سالگرد انتشار کاریکاتور های 

در   – سلم  و  علیه  الله  صلی   – اسالم  پیامرب  بار  اهانت 

روزنامه دمنارکی، هر سال در بیشرت کشورهای اروپایی و 

امریکای شاملی به گونه غیر رسمی جشن گرفته می شود.

این در حالیست که بر اساس کنوانسیون های بین املللی 

تبعیضات  مجازات  و  منع  کنوانسیون  نظیر  برش  حقوق 

نژادی ژنو، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

دفاع از حقوق اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی 

مصوب سال ۱۹۹۲ و اعالمیه جهانی حقوق برش هیچ 

فرد و یا نهادی حق تعرض و توهین به مقدسات دینی و 

اعتقادی سایرین را ندارد.

اهانت به مقدسات اسالم، در گذشته عکس العمل های 

رستارس  در  را  مسلامنان  و  اسالم  جهان  شدیدی  و  تند 

اسالم  جهان  واکنش  بار  این  اما  داشت.  قبال  در  جهان 

به ویژه در سطح دولت ها بسیار ضعیف بود. تنها دولت 

های ترکیه، ایران و پاکستان واکنش رسمی نشان دادند. 

اقل  نتوانستند که حد  اینقدر جرات  نیز  این کشورها  اما 

یا روابط دو  سفیر نروژ را از کشور خود اخراج کنند و 

با نروژ به تعلیق درآورند، بلکه به احضار  جانبه خود را 

سفرای نروژ و صدور بیانیه ها اکتفا کردند.

خود  تاسیس  بدو  از   )OIC( اسالمی  همکاری  سازمان 

در ۱۹۶۹ میالدی تا اکنون هیچ گام عملی برای دفاع از 

از  اما پس  است.  نربداشته  اسالم  مقدسات  و  ها  ارزش 

گذشت پنج دهه، دیده می شود که این سازمان نام نهاد نه 

تنها از عمل، بلکه از زبان هم مانده است و یا از بیکاری 

زیادی، فرصتی برای صدور اعالمیه ای هم ندارد.

این نه بار اول اهانت به قرآن کریم، کتاب مقدس مسلامن 

ها در جهان غرب بود و نه هم بار آخیر. دشمنان اسالم 

به متسخر و تحقیر شعائر اسالم در اروپا و امریکا عادت 

ملیارد مسلامن  نیم  و  دانند که یک  ها می  آن  اند.  کرده 

بیچارگی متاشا  اوج  با  را  قرآن  بی حرمتی  اینکه  ها جز 

کنند دیگر چاره ای ندارند. اما جوانان دلیر همچون عمر 

الیاس برای نسل امروزی ما مسلامن ها درس می دهد که 

در هر جا می توان، حتی با دستان خالی برای پاسداری 

ناپذیر  نیروی شکست  با  پا خیست و  به  از حرمت قرآن 

ایامنی از ارزش ها و باورهای مقدس خود دفاع منود.

به تنوع  *** جامعه امروزی غرب همواره 
نژادی، مذهبی و فکری باشندگان خود می 
بالد. اما جنبه دیگری موضوع اینست که تنها 
۳درصد جمعیت ۵ ملیونی نروژ را مسلمان ها 
میالدی  آمار ۲۰۱۸  بر  بنا  تشکیل می دهند. 
نفر  هزار   ۱۶۶ به  نروژ  در  ها  مسلمان  تعداد 

می رسید.

*** جوانان دلیر همچون عمر الیاس برای 
ها درس می دهد  مسلمان  ما  امروزی  نسل 
که در هر جا می توان، حتی با دستان خالی 
برای پاسداری از حرمت قرآن به پا خیست 
و با نیروی شکست ناپذیر ایمانی از ارزش ها 

و باورهای مقدس خود دفاع نمود.
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نشیب های  و  فراز  مختلف  ادوار  در  افغان  غیور  ملت 

زیادی دیدند که نظیر آن در جهان هنوز دیده نشده است.

این فراز و نشیب دست و پنجه نرم کردن با فراعنه زمان 

نشان  تاریخی  های  آزمون  همه  این  البته  که  بود  اش 

شجاعت، قوت ایامن وغیرت فطری آنان را به اثبات می 

رساند.

با  باری   ، چنگیز  و  مغول  با  یکبار  قهرمان  ملت  این 

امپراطوری انگلیس، باری با قشون رسخ شوروی  واکنون 

هم با سوپر پاور جهان )ناتو وامریکا ( روبرو شدند.

خائنان  وجود  با  و  داشتند  بران  شمشیر  ادوار  درهمه   

داخلی از این آزمون های دشوار فاتحانه بیرون آمدند که 

البته ابتالی سخت  این ملت نیز نشان صالبت دینی این 

راد مردان میباشد.

يَا   : ُقلُْت   : َقاَل  الله عنه  بن أيب وقاص ريض  َسْعد  َعْن 

ثُمَّ   , األَنِْبَياُء   : َقاَل  ؟  بَالًء  أََشدُّ  النَّاِس  أَيُّ   , اللَِّه  َرُسوَل 

األَْمَثُل َفاألَْمَثُل , َفُيْبَتَل الرَُّجُل َعَل َحَسِب ِديِنِه , َفإِْن كَاَن 

َعَل  ابُْتيِلَ  رِقٌَّة  ِديِنِه  َوإِْن كَاَن يِف   , باَلُؤُه  اْشَتدَّ  ُصلًْبا  ِديُنُه 

مَيِْي  يَرْتُكَُه  َحتَّى  ِبالَْعْبِد  الَْبالُء  يَرْبَُح  َفاَم   , ِديِنِه  َحَسِب 

َعلَْيِه َخِطيَئٌة رواه الرتمذي برقم الحدیث  َما  َعَل األَْرِض 

الصحیح )٢٣٩٨(

میگوید   عنه  الله  رضی  وقاص  ابی  بن  سعد  ترجمه: 

پرسیدم  ای رسول خدا  چه کسانی از مردم مورد آزمون 

همه  از  پيغمربان  ابتالى  فرموند:  میگرند؟  قرار  سخت 

مردم سخت تر است و پس از آن هر كه به آنها نزديكرت 

باشد، مرد باندازه قوت دين خود بال مى بيند اگر دين او 

محكم باشد ابتالى او سخت است و اگر دين او سست 

باشد باندازه دين خود بال مى بيند بال همواره بر بنده فرو 

مى آيد تا همه گناهان او را پاك كند.

افغان  پرور  نگاه کنیم واقعا ملت مجاهد  تاریخ   به  اگر 

با  اند، به ویژه  با آزمون های سختی روبرو شده  همواره 

بزرگرتین کشور های زورگو که نقشه اشغال کشور ما را 

در رس داشتند به تنهایی مقابله کردند.

اما ملت قهرمان افغان که از نیروی ایامن  برخوردار بوده 

اند درهمه جنگ ها موفق درخشیدند و بینی مستکربین 

وامپراطورهای جهانی را بخاک مالیدند درحالیکه دراین 

از  که  بودند  داخلی  وخائنان  نوکران  اشغال،  ادوار  همه 

اشغالگران خارجی  با  و  به ملت خیانت میکردند  داخل 

علیه ملت خود همکاری میکردند که متأسفانه این همه 

برادران  خود  بیشرت سبب رنج ومصیبت  خائنان داخلی 

شان شدند و به عمر اشغال کشور شان چند روز افزودند 

که چنین خیانت ملی درهر عرص وزمانی بوده باشد نه تنها 

حک تاریخ گردیده بلکه قابل عفو وآمرزش نیز منی باشند.

داخل  از  ملی  خائنان  اگر  کنونی   رشائط  در  همچنان 

هرگز   کردند  منی  همکاری  امریکایی  اشغالگران  با 

اشغالگران خارجی به اشغال شان تاکنون ادامه داده منی 

توانستند.

 همین وطن فروشان داخلی درحقیقت گوش، چشم و 

دست وپای اشغالگران شدند و اشغالگران بی دست و 

ما  بر مشکالت ملت  یاری رساندند و  را  پا و کور وکر 

بیشرت افزودند.

ما خوب بیاد داریم که قشون رسخ شوروی با همکاری 

باند خلق و پرچم توانستند ده سال به جنگ ادامه دهند و 

اشغالگران امریکایی با همکاری مزدوران داخلی )اردو، 

پولیس واربکی وافراد امنیتی( نیز توانستند به جنگ علیه 

آزمون های دشوار 

و صالبت دینی ملت افغان
نویسنده: سادات چرخی
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مجاهدین هژده سال ادامه دهند.

برای  و  بودند  منی  ملی   خائنان  این  اگر  واقعیت  در 

با خارجی ها همکاری منی کردند  اشغال کشور شان 

این بدبختی ملت ما چنین به درازا منی کشید وامریکایی 

ها هرگز منیتوانستند دراین رسزمین با مجاهدین بجنگند 

اما متأسفانه دراثر خیانت نابخشودنی این داخلی های 

با ملت و  این هژده سال  امریکایی ها توانستند  مزدور، 

زانو  به  اکنون  الحمد  لله  که  بجنگند  افغان  مجاهدین 

درآمدند و راه دیالوگ و مذاکره را در پیش گرفتند.

امیر فقید امارت اسالمی مال محمد  بیاد دارند که  همه 

عمر مجاهد )رحمه الله( قبل از تهاجم امریکایی ها، به 

رصاحت پیشنهاد داد که امریکایی ها باید این معضله را از 

راه دیالوگ حل کند ونباید اشتباه شوروی ها را تکرار کند 

اما امریکایی های مغرور به این خواسته امارت اسالمی 

گوش فرا ندادند و علیه امارت اسالمی هجوم آوردند و 

این هژده سال همه توانایی های شان را  تجربه کردند.

اکنون که امریکایی ها به مذاکره مجبور گردیدند، اداره 

دست نشانده کابل و رسانه های مغرض جهت انحراف 

طالبان عوض  چرا  که  مینامیند  مطرح  را  مردم سواالتی 

اداره کابل با امریکایی ها مذاکره مینامیند و چرا با افغان 

ها مذاکره منی کنند؟

زیرا  نیست  پوشیده  کس  هیچ  از  سواالت  چنین  پاسخ 

طرف اصلی جنگ درکشور امریکایی ها هستند وهمین 

امریکاییها علیه امارت اسالمی هجوم آورده و اداره کابل 

را برای فریب افغان ها گامشته اند درحالی که همه سوق 

و اداره آن بدست امریکایی ها است و این رژیم مزدور از 

این رژیم همه   خود هیچ نوع حرکتی منیتواند منسوبین 

اجرتی، کرایی و نوکر پیشه هستند و اگر فرضا برایشان 

صالحیت مذاکره هم داده شود، اینها هرگز با طالبان کنار 

صلح  و  ندارند  پای  جای  ملت  در  اینها  زیرا  آیند  منی 

منافع شان را تهدید میکند و برای آمدن صلح ده ها خط 

رسخ وسیاه ایجاد میکنند تا جلو این پروسه گرفته شود.

مثال اگر اداره کابل چنانچه میگوید با طالبان کنار می آید 

وصلح میکند اقال  استقالل شان را ثابت کنند و با منافع 

امریکایی مخالفت منایند و به منافع ملی متعهد گردند و 

حد اقل سه خواسته ذیل را عملی کنند.

درقدم اول باید پیامن نام نهاد اسرتاتیژیک را با امریکایی 

ها ملغی اعالن کنند.

دوم: اسیران طالبان را  که همه در راه  آزادی کشور شان 

اسیر شده اند، بال قید ورشط  رها منایند.

سوم: از امنیت ودفاع  عساکر خارجی خود داری کنند و 

بگذارند که امریکایی ها در پنجه های طالبان تار ومار شوند.

این صورت خود اطمینان طالبان را کسب مینامیند   در 

وفضای اخوت وبرادری در کشور مساعد میگردد و این 

بحیث  بلکه  نی  نشانده  دراین صورت دست  کابل  اداره 

یک اداره آزاد و مستقل متعلق به افغان ها گفته میشود و 

اسباب جنگ خود منتفی و صلح واقعی برقرار میگردد. 

اما اکنون همه میدانند که این رژیم کابل جز ناظر ونوکر 

ارباب بیش نیست وهرگز اجازه ندارد که با طالبان صلح 

منایند زیرا بی نتیجه ماندن پروسه نام نهاد تحکیم صلح 

درمدت هژده سال گذشته، دلیل آشکار بر خالف مدعی 

این پروسه دروغین میباشد  ومردم را پیهم فریب دادند.

منسوبین اداره کابل عالوه بر اینکه اجازه صلح با طالبان 

آنان مهر  برهمه  بلکه  ندارند وفاقد  صالحیت هستند  را 

وطن فروشی، جرم، جنایت، جاسوسی وقتل های اجرتی 

کوبیده شده وهرگز منیتوان از آنان توقع صلح  منود حتی 

منافع همه آنان در جنگ و تداوم اشغال کشور گره خورده 

لهذا طرف اصلی جنگ با طالبان امریکایی ها است نی 

با  نخست  درقدم  مذاکرات  و  کابل  نشانده  دست  اداره 

میباشد. برجای  و  منطقی  کامال عقالنی،  ها   امریکایی 

الله متعال استدعا داریم که این مذاکرات به پیروزی  از 

ملت ومجاهدین امارت اسالمی پایان یابد و نظام خالص 

رشعی در کشور حاکم کردد.

وما ذالک علی الله بعزیز.

ملت  واقعا  کنیم  نگاه  تاریخ   به  اگر   ***
های  آزمون  با  همواره  افغان  پرور  مجاهد 
بزرگترین  با  ویژه  به  اند،  روبرو شده  سختی 
کشور های زورگو که نقشه اشغال کشور ما را 

در سر داشتند به تنهایی مقابله کردند.

امارت  فقید  امیر  که  دارند  بیاد  همه   ***
اهلل(  )رحمه  مجاهد  عمر  محمد  مال  اسالمی 
قبل از تهاجم امریکایی ها، به صراحت پیشنهاد 
داد که امریکایی ها باید این معضله را از راه 
ها  شوروی  اشتباه  ونباید  کند  حل  دیالوگ 
را تکرار کند اما امریکایی های مغرور به این 
و  ندادند  فرا  گوش  اسالمی  امارت  خواسته 
علیه امارت اسالمی هجوم آوردند و این هژده 
سال همه توانایی های شان را  تجربه کردند.
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افغانستان کې تر امریکایي اشغال وړاندې مثايل سوله او 

امنیت وو، د ټولو قومونو او قرشونو حقه حقونه خوندي 

وو، خو کله چې امریکایي یرغلګرو د داخيل ګوډاګیانو 

امنۍ،  بې  د  کړ،  اشغال  هیواد  ګران  مالتړ  مخلصانه  په 

فحشاء، فساد، مخدراتو،غصب، تعصب، چور چپاول، 

غال، قتل، اختطاف او..... نارواوو لړۍ پیل شوه.

داشغال  مرشي  په  امارت  داسالمي  ولس  مجاهد  افغان 

او هر اړخیز فساد د مخنیوي او محوې په موخه پاڅون 

او  لویدیځ  شامل،  او  جنوب  په  دهیواد  وکړ،مجاهدینو 

ختیځ کې پر یرغلګرو ځواکونو او داخيل ګوډاګیانو یې 

بریدونه پیل کړل،  یرغل ضد مقاومت په لنډه موده کې تر 

اټکل زیات پراخ او غښتلی شو. 

اشغالګرو او کابل رژیم له مختلفو الرو د ځان پر ضد 

دپاڅون دخاموش کولو ډيرې هڅې وکړې، له هیڅ راز 

وحشت او بربریت څخه یې دریغ ونه کړ،آن بیلوژیکي او 

کیمیاوي مواد یې هم پر کلیو او بانډو واورول، یرغلګرو 

ټپیان او  افغانان شهیدان،  او داخيل ملګرو یې په لکونو 

د  او  مببار  یې  بازارونه  او  کيل،ښارګوټي  کړل،  اسیران 

الله  یو پالن له مخې یې په بلډوزونو ویجاړ کړل،خو د 

تعالی نرصت او دمجاهد ولس کلک هوډ او شهامت د 

دښمن ټولې هڅې په اوبو الهو کړې،مقاومت ال پیاوړی 

او  کړ  جارو  دښمن  ګډ  یې  برخې  زیاتې  له  شو،دهیواد 

امنیت یې پکې ټینګ کړ.

قوت  پاڅون  دولي  مرشي  په  دامارت  چې  یرغلګرو 

دافغانستان  چې  وکړ  یې  اعرتاف  نو  ولید،  استقامت  او 

جګړه ني ګټالی،امارت ته یې دمذاکراتو وړاندیز وکړ، 

په جریان  او د ۲۰۱۹ کال  امارت دخربو وړاندیز ومانه 

کې د اسالمي امارت او امریکا ترمنځ لس پړاوه مذاکرات 

وشول، دمذاکراتو محوري موضوعات: )له ګرانه هیواده 

دټولو یرغلګرو وتل او دافغانستان خاوره  دامریکا پر ضد 

نه کاریدل دي(.

اسالمي امارت په وار وار واضح کړې چې اشغال دجګړې 

عامل دی، تر څو چې اشغال ختم شوی نه وي، دافغانانو 

یرغل ضد مقاومت به جاري وي، ځیني کسان په شعوري 

کې  سیوري  په  داشغال  توګه  شعوري  غیر  په  بعيض  او 

سوله غواړي او کله ناکله خو امارت هم مالمتوي چې د 

یرغلګرو په شتون کې ولې سوله نه کوي؟!

اشغال او سوله دايس دي لک اور او اوبه، چې یوځای 

کول یې ناشونې دي، امارت سولې ته ژمن دی، د سولې 

او سولې  او فساد پر ضد پاڅون وکړ  په موخه یې درش 

رژیم  السپوڅي  او  یرغلګرو  له  هدف  په  درسیدو  ته 

په سیوري کې سوله درشعي  داشغال  رسه جهاد کوي، 

نصوصو رسه ټکر او دافغاين غرور او تاریخ مسخره کول 

دي،سوله هلته راتالی يش چې هیواد خپلواک او اسالمي 

نظام قایم يش،نو بناء ټول هیوادوال باید داشغال دخامتې 

اواز پورته کړي او داسالمي امارت د همدې دیني او ميل 

دریځ ننګه وکړي. 

اشغال او سوله!!
سید شریف
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آمار تلفات غیر نظامیان در سال ۲۰۱۲
اعتراف سرباز آمریکایی به قتل ۱۶ افغان

واشنگنت  در  »سیاتل«  نظامی  محکمٔه  در  بلز  رابرت 

پس   ۲۰۱۲ مارس  یازدهم  عملیات  در  که  کرد  اعرتاف 

به  افغانستان  در  قندهار  نظامی  پایگاه  یک  از  خروج  از 

و  کرده  حمله  پایگاه  این  نزدیکی  در  قریه  دو  باشندگان 

۱۶ فرد ملکی که بیشرتشان زن و کودک بوده را به قتل 

رسانده است.

قرار  هدف  رس  ناحیه  از  قربانیان  بیشرت  جنایت  این  در 

برخی  اجساد  امریکایی  جنایتکار  رسباز  این  و  گرفتند 

از  بلز مدعی شدند که وی  را سوزاند. وکالی  قربانیان 

این اقدام خود سخت نادم و پشیامن است و او در شب 

وى  است،  بوده  افردگی  و  جنون  حالت  دچار  حمله 

ایالت  در  اين كشور  ارتش  از زندان های  اکنون در یکی 

کانزاس نگهداری شده و مقامات اریکایی تعهد دادند که 

روند محاکمه این رسباز شفاف خواهد بود. اما جزئیاتی 

بیشرت تاکنون در مورد این رسباز اعالن نشده است.

یکی از شهروندان افغان که شامری از نزدیکانش را در 

این حمله از دست داده گفته است: این رسباز امریکایی 

از  یکی  حتی  آنان  ولی  رساند  قتل  به  را  ما  از  نفر   ۱۶

رسبازان خود را به دلیل جنایت هایشان اعدام نکرده اند. 

می  را  ما  آنها  برسانیم،  قتل  به  را  امریکايى   ۱۶ ما  اگر 

بخشند؟

 رژیم کابل هم از رشم مردم خود محبور شد این حادثه را 

محکوم و خواستار محاکمه علنی در حضور خربنگاران 

برای رسباز امریکایی شود.

حمله هوایی به شفاخانه در قندوز
نیروی هوایی ایاالت متحده امریکا در ۳ اکتوبر ۲۰۱۵، 

با طیاره جنگی ) الکهید 1٣٠U-AC ( یک شفاخانه را 

قرار  افغانستان هدف حمله  در شامل  قندوز  در والیت 

 ۳۰ و  کشته  غیرنظامی   ۴۲ دستکم  حمله  این  در  داد. 

از  پس  رسحد  بی  داکرتان  موسسه  شدند.  مجروح  نفر 

این فاجعه اعالن کرد که پیش تر کلیه هشدارها راجع به 

رهربی  به  ائتالف  نیروهای  به  شفاخانه  مکانی  موقعیت 

این حمله عمدی صورت گرفته  بود و  داده شده  امریکا 

نقض  را  به شفاخانه  ادامه حمله  در  موسسه  این  است. 

حقوق بین امللل عنوان کرد و متامی کارمندان خود را از 

این شهر خارج کرد.

که  زمانی  اوباما  باراک  جمهوری  ریاست  دوران  در 

هوایی  حمالت  و  امریکایی  فرماندهان  صالحیت های 

افزایش یافت، تلفات غیرنظامیان در افغانستان نیز بیشرت 

شد. اکنون نیز شاهد تکرار این حادثه در اسرتاتژی جدید 

ترامپ هسیتم.

نگاهی بر اشغال خونین و تعامل سیاسی امریکا در افغانستان )۴(

تحقیق و ترتیب: سلمان رحییم هروی
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جنگند های  از  متشکل  هوایی  ناوگان  پنتاگون  اخیرا 

»تندربولت« و مبب افکن های اسرتاتژیک »بی ۵۲ « را 

این  افغانستان کرده است. در نخستین ماه اجراى  راهی 

اسرتاتژی تلفات غیرنظامیان افزایش یافته و حدود ۱۰۰ 

تن افراد ملکی در افغانستان کشته شده اند.

برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  نهاد  گرچه  حال  این  با 

افغانستان از نیروهای خارجی خواسته تا تدابريشان را در 

جلوگیری از کشتار غیرنظامیان در جریان حمالت هوایی 

بیشرت کنند اما معلوم است هیچ فایده ندارد.

حاکی  آمارها  که  میگیرد  صورت  حالی  در  هشدار  این 

سوی  از  پرتاب شده  مبب های  تعداد  شدن  برابر  سه  از 

سال  در  افغانستان  در  آمریکا  رهربی  به  ائتالف  نظامیان 

جاری، نسبت به سال پیش است. 

»هزینه های  عنوان  تحت  تحقیقی  گزارش  يك  براساس 

جنگ«، كه توسط مؤسسه مطالعات بین املللی واتسون 

پوهنتون براون ایاالت متحده امریکا درباره تلفات جنگ 

و آوارگان پاكستان و افغانستان تهيه شده از سال ۲۰۰۱ 

میالدی که نیروهای تحت رهربی امریکا حکومت طالبان 

را ساقط کردند تا اگست ۲۰۱۶ نزدیک به ۱۷۳هزار نفر 

در اين كشور کشته و به همین میزان زخمی شده اند.

از سوی دیگر، کمیته حقوق برش ملل متحد در تازه ترین 

گزارش خود از افزایش میزان حمالت هواپیامهای بدون 

رسنشین امریکا در سال گذشته میالدی در افغانستان خرب 

داده و خواستار تحقیق و بررسی مستقل و بی طرف درباره 

حمالت هواپیامهای بدون رسنشین امریکا در افغانستان، 

پاکستان، یمن و برخی دیگر کشورها شده است.

در  پنتاگون،  سوی  از  شده  منترش  آمارهای  اساس  بر 

هواپیامهای  سال ۲۰۱۵  در  هوایی  تشدید حمالت  پی 

پرتاب  افغانستان  در  را  مبب   ۳۵۰۰ از  بیش  آمریکایی 

کرده اند. فرماندهی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان 

همواره کشته شدن غیرنظامیان افغان در حمالت هوایی 

این کشور را انکار کرده و گفته میشود که مقامات افغان 

نیز در بسیاری از موارد دست به پنهان کاری میزنند

منونه هایی از تلفات ملکی در سال ۲۰۱۸ میالدی:

بتاریخ ۲۲ جنوری رسانه ها خرب دادند که: در مربوطات 

مشرتک  نیروهای  قندوز  والیت  چهاردره  ولسوالی 

طالبان  علیه  را  عملیاتی  داخلی  عساکر  و  ها  امریکایی 

انجام دادند که در این عملیات به هر دو طرف در کنار 

به  مالی  و  جانی  سنگین  های  زیان  تلفات،  شدن  وارد 

در  در  راپورها،  براساس  گردید.  وارد  ملکی  هموطنان 

عملیات های یادشده در مربوطات ولسوالی چهاردره در 

قریه های خرکارو، میاگانو، سجانی، زاخیلو، قریه یتیم 

و … دها تن از هموطنان ملکی شهید و زخمی شدند. 

خانه های مردم و مساجد تخریب شده و زیان های مالی 

سنگینی به مردم وارد شدند. شاهدان عینی به رسانه ها 

می  ما مبب  بر  هوا  از  امریکایی  طیاره های  که:”  گفتند 

هدف  را  ها  قریه  زمین  از  داخلی  عساکر  و  انداختند 

حمالت توپخانه یی قرار داده بودند”.

طیارات  حامیت  با  داخلی  عساکر  جنوری   ۳۰ بتاریخ 

والیت  میوند  ولسوالی  بندتیمور  منطقه  بر  اشغالگران 

قندهار یورش بردند که در جریان آن ۳۱ تن از هموطنان 

دستگیر  را  دیگر  تن  و ۳۲  رسانده  به شهادت  را  ملکی 

را  مرد  نقلیۀ  وسایط  عراده  دها  و  بردند  خود  با  کرده، 

تخریب کردند.

بتاریخ ۲۹ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی در جریان 

والیت  میوند  ولسوالی  بغل  رسه  منطقهء  در  عملیات 

قندهار ۲۲ تن از هموطنان ملکی را شهید و تعداد زیادی 

را زخمی کردند. اشغالگران و عساکر داخلی در عملیات 

مذکور یو دواخانه را نیز تخریب کرده، موترهای مردم و 

اموال دیگرشان را سوزانده و زیان های مالی سنگینی به 

باشندگان ملکی وارد کردند.

مسکونی  ساحات  بر  داخلی  عساکر  مارچ   ۲۹ بتاریخ 

والیت  جرم  ولسوالی  فرغامیر  و  راغک  آب  مناطق  در 

بدخشان هاوان فیر کردند که در نتیجه ۸ تن از باشندگان 

ملکی بشمول زنان و کودکان شهید و ۲۰ تن دیگر زخمی 

شدند. همچنین در انداخت های هاوان مذکور تعدادی 

از خانه ها تخریب و بسیاری از مواشی مردم تلف شدند.

بتاریخ ۲ آپریل نیرهای داخلی بر مراسم دستاربندی در 

دشت  ولسوالی  پتانو  بازار  منطقهء  در  هاشیمه  مدرسۀ 

مبباری  این  در  که  کردند  مبباری  قندوز  والیت  ارچی 

۱۵۰ تن از علامء، طلباء حفاظ و مردم عام شهید و بیشرت 

از دوصد تن دیگر زخمی شدند. مردم بر ضد این رویداد 

برخاسته و مظاهراتی را بر علیه حکومت انجام دادند و 

از  بیرون  همچنین  دادند.  رس  حکومتی  ضد  شعارهای 

کشور نیز این رویداد نکوهش گردیده و خواهان مجازات 

عاملین آن شدند.

بتاریخ ۱۲ جوالی طیارات اشغالگران ساحات مسکونی 

در شمولزو ولسوالی زرمت والیت پکتیا را مبباران کردند 

که در نتیجه حولی شخصی بنام حاجی خاصدار تخریب 

و ۵ تن از اعضای خانواده اش بشمول زنان و کودکانش 

را  اجساد  مردم  هنگامیکه  رویداد  از  پس  شدند.  شهید 

از زیر خاک و خاشاک بیرون می کردند، برای بار دوم 

طیاره های اشغالگران ساحه را مبباران کردندکه منجر به 

شهادت بیش از ۲۰ تن دیگر گردید.
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بتاریخ ۱۹ جوالی طیارات اشغالگران ساحات مسکونی 

در منطقه خالزی ولسوالی چهاردره والیت قندوز را مببار 

در مجموع  و کودکان  زنان  بشمول  نتیجه  در  که  کردند 

از رویداد  از هموطنان ملکی شهید شدند. پس  ۲۸ تن 

مقامات اشغالگر و حکومتی نیز بر تلفات مردمان ملکی 

اعرتاف کردند.

داخلی  عساکر  و  اشغالگر  نظامیان  جوالی   ۲۹ بتاریخ 

بازار گل زمان  تا  از منطقه شهیدان  بر خانه های ملکی 

نتیجه  در  بردند،  یورش  قندهار  والیت  میوند  ولسوالی 

یورش و عملیات ۱۶ فرد ملکی را شهید و تعداد بسیاری 

را دستگیر و زندانی کردند و وسایط نقلیه مردم را آتش 

زدند.

داخلی مشرتکاً  و عساکر  اشغالگران  اگست  بتاریخ ۱۴ 

در جریان یورش بر ساحات کال قلعه، شیوان و سجویی 

مربوط ولسوالی باالبلوک والیت فراه را مببار کردند که  

زیان های مالی سنگینی به مردم ملکی و باشندگان وارد 

آمده است، و ۱۶ تن از هموطنان ملکی نیز شهید و تعداد 

زیادی زخمی شدند.

در  داخلی  عساکر  و  اشغالگران  اگست   ۲۸ بتاریخ 

ولسوالی  مربوط  شاوبی  لوری  منطقه  بر  یورش  جریان 

شاولیکوت والیت قندهار ۱۰ فرد ملکی را شهید و ۴ تن 

دیگر را زخمی کردند.

میالدی   ۲۰۱۸ روان  سال  سبتمرب  ماه  اول  بتاریخ 

اشغالگران و عساکر داخلی در منطقه کوزبهار ولسوالی 

جریان  در  که  بردند  یورش  ننگرهار  والیت  خوگیانی 

تالشی ۱۱ تن از هموطنان ملکی را شهید کردند.

بتاریخ ۵ سبتمرب عساکر داخلی در ساحۀ گروچ ولسوالی 

بادپش والیت لغامن حمله کردند که بر اساس گفته های 

باشندگان محل در آن حمله عساکر، ۱۱ تن از باشندگان 

ملکی منطقه را به شکل دسته جمعی به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۷ سبتمرب اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقۀ 

ودیسار ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار یورش بردند که 

در نتیجه ۱۶ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۹ سبتمرب اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقه 

بردند  ننگرهار یورش  پیتالو در ولسوالی شیرزاد والیت 

با مبب منفجر  که در جریان آن دروازه های خانه ها را 

کرده و هنگام تالشی اموال قیمتی و پول نقد دزدی کرده 

اند و نهایتاً با شهادت ۱۰ تن باشندگان ملکی منطقه را 

ترک کردند.

بتاریخ ۲۸ سبتمرب عساکر اشغالگر و نیروهای اسپیشل 

برنوزاد  منطقه  در  ملکی  های  خانه  بر  داخلی  فورس 

از  پس  که  بردند  یورش  هلمند  والیت  نوزاد  ولسوالی 

آن ۲ حویلی و یک مسجد را مبباران کردند که منجر به 

شهادت ۱۰ تن از باشندگان ملکی منطقه گردید.

از  پس  داخلی  عساکر  و  اشغالگران  اکتوبر   ۱۰ بتاریخ 

درگیری با طالبان در منطقه بازار گل آغا مربوط ولسوالی 

را  منطقه  اشغالگران  طیارات  هلمند،  والیت  نادعلی 

مبباران کردند و عساکر داخلی نیز منطقه را هدف سالح 

توپچی قرار دادند که در نتیجه ۱۲ زن و کودک شهید و ۴ 

تن دیگر زخمی شدند. عالوه بر تلفات جانی، خسارات 

مالی سنگینی نیز به مردم منطقه وارد آمده است.

بتاریخ ۱۱ اکتوبر پس از درگیری بین طالبان با اشغالگران 

با  اشغالگران  نیروهای  داخلی،  کامندوی  عساکر  و 

همکاری کامندوهای داخلی ۱۰ تن از هموطنان ملکی 

بشمول زنان و مردان کوچی را شهید و ۱۱ تن دیگر را 

دستگیر کردند.

بتاریخ ۵ نومرب سال ۲۰۱۸ میالدی اشغالگران و عساکر 

داخلی بر بازار و قریه های نزدیک ولسوالی گیان والیت 

در  محل  باشندگان  گفتٔه  براساس  بردند،  یورش  پکتیکا 

در  و کودکان  زنان  که  از هموطنان  تن  یورش  ۲۱  این 

میانشان بودند را با مرمی شهید کردند. همچنین نیروهای 

مشرتک دوکان ها را چور کرده و اجناس قیمتی و پول نقد 

را از دوکان ها و خانه ها دزدی کرده اند.

و  اشغالگران  طیاره های  مبباران  در  نومرب   ۲۰ بتاریخ 

آغه  محمد  ولسوالی  بازک  آب  قریه  بر  داخلی  عساکر 

والیت لوگر  ۲۰ تن از اعضای یک خانواده بشمول زنان 

و کودکان شهید شدند.

بتاریخ ۲۷ نومرب طیارات اشغالگران ساحات زنزیردراب 

را  هلمند  والیت  گرمسیر  ولسوالی  مربوط  کوشتی  و 

از  تن  این مبباری بی رحامنه ۳۰  مبباران کردند که در 

شدند  شهید  کودکان  و  زنان  بشمول  ملکی  هموطنان 

را  مذکور  رویداد  گردید.  تخریب  بسیاری  های  خانه  و 

مقامات رژیم کابل نیز تائید کردند.

بتاریخ ۱۳ دسمرب اشغالگران و عساکر داخلی بر مناطق 

کرن  والیت  شیگل  ولسوالی  سوکنو  و  برغندو  چوگام، 

خانه  از  را  ملکی  هموطنان  از  تن  دها  بردند،  یورش 

تعداد  آن  از  پس  و  کردند  شهید  و  کرده  بیرون  هایشان 

زیادی از حویلی ها را که زنان و کودکان در آن بودند، 

محل  باشندگان  های  گفته  براساس  که  کردند  مبباران 

باب حویلی  دهها  و  ملکی شهید،  از هموطنان  تن   ۶۵

تخریب گردید. مقامات اجیر اداره والیتی کرن نیز رویداد 

مذکور را تائید کرده اند، اما گفته اند که چند تن از طالبان 

نیز در این حمله کشته شده اند.

ادامه دارد ...
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اجــرای وظیفــه در یکــی از شــعبه هــای اداره 
کابــل

االستفتاء :

محــرتم مفتــی صاحــب ! دولــت کنونــی افغانســتان کــه 

همــه امــور آن مســتقیام بــه کمــک و رهنامیــی امریکایــی 

هــای اشــغالگر انجــام مــی یابــد، آیــا مــن از روی 

رضورت مــی توانــم در کــدام شــعبه ای از وزارت هــای 

ــی مــن  ــم، در حالیکــه هــدف اصل ــه اجــرا کن آن، وظیف

حــل مشــکل اقتصــادی باشــد ؟ اگــر علــامی کــرام ایــن 

ــم  ــون خواه ــد، ممن ــل مناین ــده را ح ــی بن ــئله رشع مس

ــد بارکــزی( ــود. )املســتفتی حام ب

جواب :
حامــدا و مصلیــا و بعــد ؛ چنانکــه شــام اشــاره کردیــد، 

متــام امــور ایــن دولــت بــه گونــه مســتقیم و یا بالواســطه 

بــه رهنامیــی اشــغالگران انجــام مــی یابــد و ایــن بدیهــی 

ــه خدمــت در هــر یکــی از شــعبه  ــز اســت، هــر گون نی

ــان  ــغالگران و غالم ــا اش ــکاری ب ــت هم ــن دول ــای ای ه

شــان شــمرده مــی شــود، و دیــن اســالم مســلامن هــا را 

ــال راه  ــد متع ــز خداون ــی دارد. نی ــاز م ــن عمــل ب از چنی

ــوده و  ــدا من ــالل پی ــب رزق ح ــرای کس ــادی ب ــای زی ه

هــر انســان مــی توانــد رزق حــالل پیــدا کنــد.

ظَلَُمــوا  الَِّذيــَن  إَِل  تَْرَكُنــوا  َواَل   : تعالــی  اللــه  قــال 

ــِه ِمــْن أَْولَِيــاَء ثُــمَّ  ــْم ِمــْن ُدوِن اللَّ ــاُر َوَمــا لَكُ ــكُُم النَّ َفَتَمسَّ

اَل تُْنــرَصُوَن – هــود : ۱۱۳

للتهانــوي رح ۲\۱۶ :والتجــوز  القــرآن  ويف احــکام 

ملصلحــة نفســه مــن جلــب مــال اوجــاه ونحوهــام 

ــن . ــی رضر يف الدي ــاء  ال ــت االفض ــیام اذا احتمل الس

ويف تفســیراالمام ايب ســعودرح ۴\۹۱ : }َوالَ تَْركَُنــواْ{ أي 

ــن  ــواْ{ أي إل الذي ــن ظَلَُم ــٍل}إَِل الذي ــوا أدىن مي ال متيل

ُوجــد منهــم الظلــُم يف الجملــة ومــداُر النهــي هوالظلــم 

رپسش اه و اپسخ اهی رشعی
تحقیق، اصدار و فتوا : مفیت ابو یاسر
ترجمه و تقدیم: مفیت حبییب صاحب

)بخش ششم(
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ــكُُم{  ــني .....}َفَتَمسَّ ــِة املخاطَب ــار جمعي والجمــُع باعتب

ــة  ــل يف الجمل ــاُل املي ــار{  وإذا كان ح ــبب ذلك}الن بس

إل مــن وجــد منه ظلــم ما يف اإلفضــاء إل ِمســاس الناِر 

هكــذا فــام ظنــك مبــن ميــل إل الراســخني يف الظلــم 

والُعــدوان ميــالً عظيــامً ويتهالــك عــل مصاحبتهــم 

ومنادمِتهــم ويُلقــي رشارِشَه عــل مؤانســتهم ومعارشتهــم 

بِزيّهــم وميُــّد عينيــه إل زهرتهــم  بالتزيّــي  ويبتهــج 

الفانيــة ويغِبطُهــم مبــا أوتــوا مــن القطــوف الدانيــة وهــو 

ــاح البعــوض  ــة طفيــف ومــن جن ــة مــن الحب يف الحقيق

ــف  ــوب ضُع ــه القل ــل إلي ــن أن متي ــزل ع ــف مبع خفي

الطالــُب واملطلــوب واآليــُة أبلــُغ مــا يتصــور يف النْهــي 

ــه . ــِد علي ــم والتهدي عــن الظل

والله تعايل اعلم

ــوب و  ــر چ ــن در براب ــن مجاهدی ــول گرفت پ
ــوه ــزم ک هی

االستفتاء : 

محــرتم مفتــی صاحــب ! در والیــت مــا، مــردم در ســاحه 

ــروش  ــرای ف ــزم ب ــوب و هی ــوه چ ــک ک ــن از ی مجاهدی

مــی برنــد، مجاهدیــن بــر آن هــا صــد روپیــه وضــع کــرده 

ــتفتی  ــر ؟ )املس ــا خی ــت ی ــا روا اس ــن رشع ــا ای ــد، آی ان

حامــد(

جواب :
ــوره،  ــورت مذک ــی، در ص ــد ؛ بل ــا و بع ــدا و مصلی حام

اگــر پــول بــه امــر کمیســیون مربوطــه امارت اســالمی 

ــرشوع  ــز و م ــل جائ ــک عم ــدون ش ــود، ب ــه ش گرفت

اســت.

يف مجلــة االحــکام : املــادة ] ۵۸ [ التــرصف علــی 

الرعیــة منــوط باملصلحــة  الــخ

ويف املحیــط الربهــاين ۷\۱۲۲: واذا مل یکــن يف 

بیــت املــال مــال فالبــأس بــأن یتحکــم االمــام علــی 

ــن یخرجــون  ــه الذي ــوي ب ــوال بقدرمایتق ــاب االم ارب

ــاد. للجه

ويف رداملحتــار ۲\۶۲ : قــال ابوجعفــر رح مایربــه 

الســلطان علــی الرعیــة مصلحــة لهــم یصیردینــا 

ــائخنا  ــال مش ــراج  وق ــتحقا کالخ ــا مس ــا وحق واجب

لهــم  ملصلحــة  علیهــم  االمــام  مایربــه  وکل 

ــخ. ــذا ال ــواب هک فالج

معلومات در مورد چند احادیث
 االستفتاء :

ــل  ــث ذی ــی صاحــب ! اگــر در مــورد احادی محــرتم مفت

ــر، چــون  ــا خی ــح اســت ی ــد کــه صحی ــات بدهی معلوم

ــق  ــات دقی ــا معلوم ــم، ام ــی خوان ــظ م ــودم در مواع خ

ــدارم ؟ ن

نخست : تعلموا للعلم السکینة والوقار ...  -

دوم :  الساکت علی الحق شیطان اخرس ..  -

سوم :  العامل يف قومه کالنبي يف امته  -

چهارم :  الوحدة خیرمن جلیس السوء ...  -

پنجــم : مــن تعلــم العلــم لغیراللــه فلیتبوأمقعــده   -

الــخ )املســتفتی مولــوی قیــام الدیــن( النــار  مــن 

الجواب :
حامــدا و مصلیــا و بعــد ؛ محدثیــن در مــورد حدیــث اول 

گفتــه انــد کــه ضعیــف اســت. زیــرا عبــاد بــن کثیــر در 

رواة آن آمــده اســت کــه نــزد محدثیــن مــرتوک الحدیــث 

اســت. کــذا فــی تقریــب التهذیــب ۱/۳۷۷ وغیــره. 

ــت  ــف صح ــط ضعی ــر رشائ ــا ب ــان آن بن ــا بی ــت ی روای

ــال. دارد، و اال ف

در مــورد حدیــث دوم، عالمــه نــووی – رحمــه اللــه – و 

دیگــر علــام گفتــه انــد کــه ایــن قــول ابــو علــی الدقــاق 

– رحمــه اللــه – اســت و حدیــث نیســت.رشح املســلم 

لالمــام النــووی ۱/۵۰. بنــاًء بــه حیــث حدیــث، نــه 

ــان آن. ــه هــم بی روایــت آن صحــت دارد و ن

ــخاوی  ــه س ــی، عالم ــه دیلم ــان، عالم ــن حب ــه اب عالم

و........ در مــورد حدیــث ســوم گفتــه انــد کــه نهایــت 

ــه  ــاری – رحمــه الل ــی الق ــه عل ــف اســت، و عالم ضعی

– در موضوعــات الکــربی نوشــته اســت : جــزم شــیخنا 

وغیــره بانــه موضــوع وامناهومــن کالم بعــض املشــائخ 

املصنوعــة  والــاليل  ص\۱۴۴  کــربی  .موضوعــات 

۱\۱۴۱ واملقاصدالحســنة ۲۶۴ وغیرهــام. بنــاًء ایــن 

حدیــث نیســت و روایــت و بیــان آن بــه حیــث حدیــث 

هــم درســت نیســت.

امــام ســیوطی – رحمــه اللــه – در مــور حدیــث چهــارم 

ــوذر  ــح اســت و اب ــن حدیــث صحی ــه اســت کــه ای گفت

الغفــاری رضــی اللــه عنــه - مرفوعــا روایــت منــوده 
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الغفــاري ، نقلــه الســيوطي يف  أبــو ذر  اســت. رواه 

ــح . ــه : صحي ــه بأن ــم عن ــري وحك ــع الصغ الجام

هــر چــه حدیــث پنجــم، از لحــاظ ســند در درجــه حســن 

ــب  ــن غری ــه – حس ــه الل ــذی – رحم ــام ترم ــت و ام اس

گفتــه اســت. امــام منــذر – رحمــه اللــه – مــی گویــد : 

ــب  ــذي  ۴\۳۳۰ والرتغی ــات.  الرتم ــناده ثق ــال اس ورج

ــره. ــب ۱\۶۶ وغی والرتهی

گریزاندن اسلحه و اسباب کافران حربی
االستفتاء : 

محــرتم مفتــی صاحــب ! اگــر کســی بــا کافــران رفاقــت 

ــا  ــلحه ی ــد اس ــت یاب ــرگاه فرص ــپس ه ــد و س ــی کن م

دیگــر اســباب کافــران حربــی را گرفتــه فــرار کنــد، 

ــزد آن  ــد آن اشــیا را از ن ــا مجاهدیــن منطقــه مــی توانن آی

شــخص بگیرنــد ؟ لطفــا بــرای مــا دریــن مــورد مفصــال 

ــد ؟  ــات بدهی معلوم

الجواب :
حامــدا و مصلیــا و بعــد ؛ دریــن صــورت، اشــیای را کــه 

شــخص مذکــور از کافــران حربــی گریزانــده اســت، از 

خــود او مــی شــود. دیگــر مجاهدیــن از پیــش او گرفتــه 

منــی تواننــد.

ــری  ۱۰\۸۳    :  ــع اخ ــوط  ۱۲\۱۴۷م وطب ويف املبس

مــا روي أن املرشكــني أرسوا ابنــا لرجــل مــن املســلمني 

فجــاء إل رســول اللــه - صــل اللــه عليــه وســلم - 

ــا يلقــى مــن الوحشــة »فأمــره أن يســتكرث مــن  يشــكو م

ــم ففعــل  ــه العــيل العظي ــوة إال بالل ــول ال حــول وال ق ق

ذلــك فخــرج االبــن عــن قليــل بقطيــع مــن الغنــم فســلم 

ــه وســلم - ومل  ــه - صــل اللــه علي ــه رســول الل ذلــك ل

ــم  ــة اس ــا أن الغنيم ــا بين ــى م ــيئا« واملعن ــه ش ــذ من يأخ

ــه  ــون في ــو أن يك ــات وه ــأرشف الجه ــاب ب ــال مص مل

ــن ولهــذا جعــل  ــه تعــال وإعــزاز الدي إعــالء كلمــة الل

الخمــس منــه للــه تعــال وهــذا املعنــى ال يحصــل فيــام 

يأخــذه الواحــد عــل ســبيل التلصــص فيتمحــض فعلــه 

اكتســابا للــامل مبنزلــة االصطيــاد واالحتطــاب بخــالف 

ــوا أهــل منعــة وشــوكة . مــا إذا كان

ــة  ــة اورسق ــار ۳\۲۵۰ ومایؤخــذ منهــم هدی يف رداملحت

اوخلســة اوهبــة فلیــس بغنیمــة وهولآلخــذ خاصــة الــخ  

ــع کتــب املذهــب . وهكــذايف جمی

والله تعالی اعلم.

اگر شخص مقیم نماز مسافرانه بخواند 
االستفتاء : 

محــرتم مفتــی صاحــب ! مــا مجاهدیــن از والیــت خــود 

ــم و آنجــا منــاز را مکمــل  ــه بودی ــه جــای دیگــری رفت ب

مــی خواندیــم، امــا یــک عــامل بــرای مــا گفــت کــه شــام 

مســافر هســتید، پــس مــا بــه منازهــای مســافرانه رشوع 

ــم  ــام مقی ــه ش ــت ک ــری گف ــامل دیگ ــپس ع ــم، س کردی

ــده  ــافرانه خوان ــا مس ــه م ــای را ک ــس منازه ــتید، پ هس

ــوا توجــروا. ــر ؟ بین ــا خی ــم ی ــا اعــاده بکنی ــم، آی ای

الجواب :
ــاده  ــوره، اع ــورت مذک ــد ؛ در ص ــا و بع ــدا و مصلی حام

ــده شــده اســت، رضوری  منازهــای کــه مســافرانه خوان

اســت.

ــن  ــل ظ ــلم ع ــا إذا س ــالف م ــن ۱\۴۸۷ : بخ يف  التبیی

ــب  ــة أو كان قري ــا جمع ــن أنه ــل ظ ــافر، وع ــه مس أن

العهــد باإلســالم فظــن أن فــرض الظهــر ركعتــان أو كان 

ــل  ــث تبط ــح حي ــا الرتاوي ــن أنه ــاء فظ ــالة العش يف ص

ــدا. ــلم عام ــه س ــائل؛ ألن ــذه املس ــه يف ه صالت

ومثلــه يف البحــر ٢\۱۲۰: )بخــالف مــا لــو ســلم عــل 

ظــن أنــه مســافر أو أنهــا الجمعــة أو كان( املصــيل 

ــه  ــر( أي فرض ــن أن الظه ــالم فظ ــد باإلس ــب العه )قري

)ركعتــان أو( كان )يف العشــاء فظــن أنهــا الرتاويــح 

ــه  ــور؛ ألن ــذه الص ــع ه ــه يف جمي ــل( صالت ــث تبط حي

ــدا. ــلم عام س

والله تعايل اعلم.
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صفحهٔ ویژهٔ شیربچه های هندوکش
بخش هشتم

چگونه عالم و دانشمند می شوی؟

ُ بِِه َخيًْرا يَُفقِّْهُه ِفي  رسول الل صلی الل عليه وسلم می فرمايد: »َمْن يُِرِد اللَّ
يِن« يعنی »آنکه الل عزوجل به او ارادهء خير کند، اورا عالم و دانشمند  الدِّ
در دين می گرداند. پس چگونه می توان عالم و دانشمند شد؟ برای اين 
کار بايد علم دين را آموخت و در آن تفکر بايد کرد، هميشه قرآن کريم 
بايد خواند و معنای آنرا بايد دانست و سوره های آنرا بايد پيهم حفظ 
کرد. عالوه بر اين بايد احاديث رسول الل صلی الل عليه وسلم را خواند و 
احاديث مختصر را حفظ بايد کرد. سپس به آنچه از قرآن کريم و حديث 
آموخته به آن بايد عمل کرد. اگر کسی به قرآن کريم و حديث رسول 
الل صلی الل عليه وسلم اعتنا نکرد، آنها را نخواند، به آنان عمل نکرد به 
اين معناست که خداوند برای او خير را نخواسته است و او از جمله علما 

و دانشمندان نمی گردد. 

فضیلت نماز جماعت

خالد: من امروز همراه پدر جانم مسجد رفتم و نماز را با جماعت خواندم.
وليد: من هنوز خورد هستم و نمازم را در خانه می خوانم.

خالد: مگر تو می توانی به مسجد بروی.
وليد: فرق نمی کند من نمازم را در خانه می خوانم.

خالد: خیلی فرق می کند. پدرم گفت که رسوَل اللَّه صلی الله علیه وسلم 

يَن دَرَجًة«، یعنی: مناز  فرمودند: »َصالُة الَجاَمَعِة أَفَضُل ِمْن َصالِة الَفذِّ ِبَسْبعٍ َوِعرْشِ

جامعت بیست و هفت درجه از مناز تنهایی در خانه فضیلت و بهرتی دارد. 

وليد: خوب، من خبر نبودم، از اين به بعد در خانه نماز نمی خوانم. به مسجد 
می روم و در يک نماز اجر و فضيلت بيست و هفت نماز را بدست می آورم.
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معنای ال اله اال اهلل

اله اال الل را برای  خالد: ديروز در درس عقيده استاد ما معنای کلمه ال 
اله اال الل تنها به اين  ما فهماند. معلم صاحب گفت که خواندن کلمه ال 
آن  معنای  بلکه  است،  بر حق  معبود  که خداوند جل جالله  نيست  معنا 
اينست که من گواهی می دهم که الل تعالی يکتاست، شريک ندارد، تنها 
او قابل عبادت است، او پيدا کننده و روزی دهنده ما انسان ها است، او 
پادشاه و مالک تمام جهان است، او دانا و قدرتمند مطلق است، حاکميت 
از آن اوست، او صاحب امر و نهی است، هر چيز بخواهد می کند، تنها او 
اليق عبادت است و کس ديگر نبايد در عبادت، اطاعت، پيروی، دوستی، 

خوف، اميدواری و دعا با او شريک گرفته شود. 
وليد: خوب، خير ببينی خالد جان، تا به حال من فکر می کردم که همين 
که کلمه ال اله اال الل را بخوانيم بس است، مگر حاال فهميدم که اين کلمه 
زياد چيزهای ديگر را در بر می گيرد که بايد با خواندن کلمه آنهمه را 

قبول داشته باشيم.

ارکان ایمان

خالد: آيا می دانی ارکان ايمان چيست؟
وليد: بلی، چند روز پيش مولوی صاحب در مسجد بعد از نماز گفت که 

ارکان ايمان شش است و آنها عبارت اند از:
ايمان آوردن به الل تعالی.

ايمان آوردن به مالئکه های الل تعالی.
ايمان آوردن به کتاب های الل تعالی.

ايمان آوردن به پيامبران الل تعالی.
ايمان آوردن به روز آخرت و زندگی بعد از مرگ.

ايمان آوردن به اينکه همه خير و شر از جانب الل تعالی است. 
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درسهایی از غزوه خندق
1 ـ فرماندهى 

فـرمـانـدهـــى آشـفـتـــه اعـــراب و يهــود را مــورد بررىس 

قــرار داديــم و آثــار نامطلــوب آن بــر جنــگ را ديديــم .

بــه هــامن انــدازه اى كــه فرماندهــى احــزاب سســت و ىب 

پايــه بــود، فرماندهــى مســلامنان نريومنــد، بــا مهــارت و 

دور انديشــی بــود.

رســـول خـــدا )صلــی اللــه علیــه وســلم( تـصـمـيـــم بــه 

مانــدن در مدينــه منــوره گرفــت و فرمــان داد تــا خندقــى 

ــتهاى  ــدق دش ــر خن ــراى حف ــود. ب ــده ش ــرد آن كن برگ

ــر آن  ــود و كار حف ــاب فرم ــهر را انتخ ــامل ش ــه ش ناحي

ــرد. آن  ــيم ك ــش تقس ــان ياران ــاوى مي ــور مـسـ ــه ط را ب

حــرت ، خــود بــر جريــان كار نظــارت داشــت و بدون 

اجــازه وى هـيـــچ كـــس حـــق تـــرك گفنت محــل كارش 

را نداشــت . تــا آنكــه كار حفــر خنــدق پيــش از رســيدن 

احــزاب بــه مدينــه منــوره بــا موفقيــت بــه پايــان رســيد.

آن حـضـرت نـيـز هـمـانـنـد ديـگـر يـارانـش بـه كـنـدن 

خـنـــدق مشــغول شــد، حتــى انجــام كارهــاى دشــوار، 

ــش از  ــه ياران ــخت را ك ــنگهاى س ــردن س ــرد ك ــل خ مث

عهــده بــر منــى آمـدنـــد، خـــود بـــه عـهـــده مـــى گرفت 

. ســپس وظيفــه اشــغال مواضــع پشــت خنــدق را ميــان 

يارانــش تقســيم كـــرد، بـطـــورى كـــه بـــا وجــود رسماى 

ــت  ــب و روز غفل ــب آن در ش ــك وج ــى از ي ــوا، حت ه

ــراى رسكــى  ــز جــز ب منــى شــد. خــود آن حــرت ني

ــان  ــز تشــويق مؤمن ــان و مواضــع دفاعــى و ني ــه نگهبان ب

بــه پيــكار و بـــاال بــردن روحيــه هــاى آنــان موضعــش را 

ــاىن(  تــرك منــى گفــت . يــك نــريوى پهــره داری )نگهب

قــوى را در مدينــه گامشــت تــا از زنــان و كــودكاىن كــه 

ــه هــا مانــده بودنــد حراســت كنــد. در خان

مـهـمـتـــر از همــه ايــن كــه پــس از رســيدن نــريوى برتــر 

احــزاب بــه حومــه مدينــه و پيــامن شــكنى بنــى قريظــه ، 

صلی اهلل علیه وسلم 
سیرت نظامی رسول اهلل 

تالیف: شیت خطاب
ترجمه: راشد شهامت

)۲۶(



سال هفتم * شماره اول * ربیع االول و ربیع الثانی 1441هـ

علمی - فرهنگی - جهادی

44

ــد مــى كــرد،  ــرون مســلامنان را تهدي خطــر از درون و ب

ــا ايــن وجــود آن حــرت بــر نريوهــاى زيــر فرمانــش  ب

تســلط كامــل داشــت .

٢ ـ تاكتيك جديد

مســلامنان بــراى دفــاع از مدينــه از حفــر خنــدق اســتفاده 

ــه در  ــود ك ــار ب ــتني ب ــراى نخس ــن روش ب ــد، و اي كردن

تاريــخ عــرب وارد مــى شــد.

ــا نبــوغ كــى اســت كــه از شــيوه  فـرمـانـــده اليــق و ب

هــا و ســالحهاى جديــد اســتفاده كنــد. پــس از بــه كار 

گـيـــرى شـيـــوه صـــف در جـنـــگ بـــدر ـ چـنـــان كـــه 

ديـديـــم ـ خـنـــدق دومـيـــن شـــيوه اى بــود كه از ســوى 

ــه  ــه كار گرفت ــلم ( ب ــه وس ــه علی ــی الل ــول خدا)صل رس

شــد.

اللــه علیــه  اللــه )صلــی  رســول 

را  خنــدق  كنــدن  (ايــده  وســلم 

اللــه  از ســلامن فــارىس )رضــی 

تعالــی عنه(گرفــت و بــراى تشــويق 

ــش  ــودمند و سـتـايـ ــاى س ــده ه اي

كـسـانـــى كـــه در راسـتـاى مصالح 

ــز  ــد و ني ــى كنن ــالش م ــگاىن ت هم

زدودن تعصبهــاى جاهــل دربــاره 

ســلامن)رضی اللــه تعالــی عنــه( 

ــت  ــل بي ــا اه ــلامن از م ــود: )س فرم

ــت) اس

٣ ـ خدعه در جنگ 

تاثــري شــايعات نُعيــم بــن مســعود در ايجــاد تفرقــه ميــان 

احــزاب را ديديــم . روشــن اســت كــه تنهــا راه پــريوزى 

ــره  ــت ، و مث ــه اس ــدت كلم ــى ، وح ــريوى جنگ ــر ن ه

تفرقــه چيــزى جــز شكســت و ناكامــى نيســت .

در جـنـگـــهاى امــروزى ، بــه منظــور پراكنــدن صفــوف 

و آشــفنت افــكار، بــر شــايعه پراكنــى تكيــه مــى گـــردد. 

شـايـــعه پراكنــى از مهــم تريــن بخشــهاى ركــن دوم 

ــگ رواىن از  ــت و در جن ــا وارتشهاس ــكيالت اردو ه تش

ــى رود. ــامر م ــه ش ــم ب ــاى تهاج ــيوه ه ــن ش كارآمدتري

هـرانـــدازه كـــه شـايـعـــات در صفــوف احــزاب كارگــر 

بــود، در صفــوف مســلامنان ىب تاثــري بــود. گرچــه 

ــه  ــت ب ــلامنان دس ــه مس ــف روحي ــراى تضعي ــان ب منافق

شــايعه پراكنــى زدنــد، امــا تــالش آنــان بــا ناكامــى روبــه 

ــد. رو گردي

هـنـگـامـــى كـــه رســول اللــه )صلــی اللــه علیــه وســلم 

(گـروهـــى از مـــسلامنان را بــراى تحقيــق دربــاره پيــامن 

شــكنى بنــى قـــريظه ســوى آنــان فرســتاد، اينــان پــس از 

يقــني از صحــت پيــامن شــكنى بنــى قريظــه ، خــرب را بــه 

صـــورت رمـــزى بـــه آن حـضـــرت راپور وگزارش دادند 

ــلامنان  ــه مس ــوند و روحي ــه نش ــان وى متوج ــا اطرافي ت

تضعيــف نگــردد.

ــا تاثــريات  ــن ، ب مســلامنان در چهــارده قــرن پيــش از اي

رواىن شــايعه آشــنايى داشــتند.

٤ ـ در دست داشنت ابتكار عمل 

غـــزوه خـنـــدق ، پـــس از جـنـگ بـزرگ بـــدر، دومـيـن 

نـبـــرد ســـرنوشت ســاز بــود و چنانچــه مــرشكان و 

يهوديــان در آن پــريوز مــى شــدند، مســري تاريــخ اســالم 

ــرد. ــى ك ــري م تغي

يـهـوديـــان تـوانـســـتند كــه احــزاب را 

ــه گــرد آورنــد و پــس  در اطــراف مدين

از رســيدن احــزاب بــه ايــن شـــهر 

ــادى  ــازى م ــود س ــور ناب ــه منظ ــه ب ك

و معنــوى مســلامنان آمــده بودنــد، 

يهوديــان بنــى قريظــه نيــز بـــه يـــارى 

آنـــها آمدنــد. ايــن تجمــع بــزرگ ديگر 

هرگــز پيــش منــى آمــد بــه خصــوص 

ــزاب . ــى اح ــد از ناكام بع

شكســت احــزاب بــه مفهــوم عــدم 

ــود و بطــور مســلم  ــان ب امــكان تكــرار تجمــع بــزرگ آن

ــت  ــزرگ از شـكـسـ ــروى بـ ــن نـيـ ــا اي ــه ب ــس از آنك پ

مـسـلمـانـــان عاجــز ماندنــد، بطــور جداگانــه تــوان 

ــا در  ــد بعده ــن پيام ــتند. اي ــا را نداش ــردن آنه ــان ب از مي

ــت . ــده اى داش ــني كنن ــش تعي ــالم نق ــار اس انتش

در هـمـان روز پـايـانـى جـنـگ خـنـدق مـسـلمـانـان از 

دوره دفـــاع بـــه دوره تهاجم  انـتـقـــال يـافـتـنـــد. از ايـن 

رو، پـــس از شـكـســـت احـــزاب ، رســول اللــه )صلــی 

اللــه علیــه وســلم (فرمــود: از ايــن پــس مــا بــا آنــان مــى 

جنگيــم ، نــه آنــان بــا مــا!

پـــس از ايـــن غــزوه ابتــكار عمــل بــه دســت مســلامنان 

افتــاد و تــا هنگامــى كــه اســالم رسارس شــبه جزيــره 

عـــربستان را فــرا گرفــت و بیــرق اســالم در رشق و غــرب 

ــد، آن را  ــزاز درآم ــه اهت ــرق هاب ــه بی ــر از هم ــا باالت دني

ــد: ــظ كردن حف

)َوَردَّ اللّــُه الَّذيـــَن كـَفـَــُروا بـِغـَيـْــِظِهْم لَــْم يَنالُــوا َخــرْيا َو 

ــزا) ــا َعزي ــُه َقِويّ ــاَل َو كاَن اللّ ــنَي الِْقت ــُه الُْمْؤِمن ــى اللّ كََف
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و خـداونـد آنـان را كـه كـفر ورزيده 

انــد، ىب آنكــه بــه مــال رســيده 

 ] ]و حــرت  غيــظ  بــه  باشــند، 

 ] ]زحمــت  خــدا  و  برگردانــد، 

ــت و  ــان برداش ــؤ من ــگ را از م جن

ــت  ــد و شكس ــواره نريومن ــدا هم خ

ناپذيــر اســت !

قصاص عادالنه
ــْم فـَعـاقـِبـُوا بـِمـِثـِْل  )َو اِْن عـاقـَبـْتـُ

مـــا عـُوقـِبـْتـُــْم بـِــِه َو لَِنْ صـَبـَرْتـُْم 

لَهـُــَو خـَيـْــٌر لِلّصاِبريَن(نحل )1٦(، 

ــه 1٢٦. آي

كـرديـــد،  عـقـوبـــت  اگـــر  و 

ــت  ــورد عقوب ــه م ــه ك هـمـانـگـونـ

ــه  ــاوز را[ ب ــد ]متج ــه اي ــرار گرفت ق

اگــر صــرب  و  رســانيد،  عقوبــت 

كنيــد البتــه آن بــراى شــكيبايان بهــرت 

اســت .

تسويه حساب با خائنان

وضعیت عمومی 
1 ـ مسلامنان

بـــا وجـــود رشايــط بســيار دشــوار و برترى كامــل نريوى 

ــدارى  ــان پـايـ ــلامنان در برابرش ــزاب ، مس ــود و اح يه

كـردنـــد و خـطـــرى نـاگـــهاىن را كــه از درون و بــرون 

مدينــه تهديدشــان مــى كــرد دفــع منودنــد. ايــن ثبــات و 

پايــدارى ، روحيــه مســلامنان را بــه گونــه اى ىب ســابقه 

بــاال بــرد.

ــان ،  ــد ول همسايگانش ــم كردن ــزاب را ك ــان رّش اح آن

ــدون  ــه بـ ــد ك ــى ماندن ــه باق ــى قريظ ــان بن ــى يهودي يعن

مـراعـــات حـــق هـمـسـايـگـى پـــيامن خود را شكستند 

و در بدتريــن رشايــط بــه مســلامنان خيانــت كردنــد و از 

ــان تســويه مــى شــد. ايــن رو بايــد حســاب آن

٢ ـ مرشكان 

احــزاب ، پــس از تحمــل شكســتى همــه جانبــه بــه 

رسزمــني خــود عقــب نشــينى كردنــد. نــه قريــش   موفــق 

به از مـيـان بـردن مـسـلمـانـان شـد و نـه ديـگـر قـبـايـل 

تـوانـسـتـنـــد كـــه امــوال مســلامنان را تــاراج كننــد. آنان 

طــى ايــن ســفر و محــارصه زمســتانه رنــج فــراوان بردنــد 

و بــراى تـاءمـيـــن آذوقـــه و پـشـتـيـبـانـــى تـداركـاتـــى 

نـيـروهـــاى خـــود، قـبـــل و بـعـــد از جـنـــگ و نـيـز در 

اثـنـــاى آن هـزيـنـــه سـنـگـيـنـــى متحمــل شــدند و 

ــتند. ــال بازگش ــت خ ــا دس ــم ب ــام ه رسانج

ايــن شكســت در تضعيــف روحيــه يهوديــان و مــرشكان 

ــوى  ــدت از س ــه ش ــس ب ــد و از آن پ ــر ش ــؤ ث ــيار م بس

ــد. ــراس بودن ــم و ه ــلامنان در بي مس

٣ ـ يهوديان

پـــس از فـــرار احــزاب ، يهوديــان بنــى قريظــه در برابــر 

مســلامنان تنهــا ماندنــد. آنــان كــه از خيانــت فضاحــت 

ــاه او  ــه گن ــى ك ــان مجرم ــد. چون ــود آگاه بودن ــار خ ب

ــه بــه رس مــى  ثابــت شــده ، در انتظــار قصــاص   عادالن

ــد. بردن

روحيــه آنــان بــه شــدت پايــني بــود و هــر لحظــه منتظــر 

مــى  نيــز  را  آن  نتيجــه  و  بودنــد  مســلامنان  تهاجــم 

دانســتند.

هدف اصلی
هـدف اصـل جـنـگـهـــاى ايـن دوره تـسـويـه حـسـاب 

ــان و دوم  ــود. اول يهودي ــار بـ ــروه خـيـانـتـكـ ــا دو گـ بـ

ــد. ــته بودن ــالمى را كش ــان اس ــه مبلغ ــل ك قباي

ادامه دارد ...
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شهید مال محمدگل نعمانی - تقبله اهلل - :
فرزند   - الله  تقبله   – نعامنی  گل  محمد  مال  شهید 

سال ۱۳۷۶  در  الله  نعمت  نواسه حاجی  و  الله  حیات 

قریه شهیدان  در  میالدی  با ۱۹۹۷  خورشیدی مصادف 

ولسوالی دولینه والیت غور در دودمان متدین و مجاهد 

پرور چشم به دنیای فانی گشود.

صاحب  مولوی  نزد  را  خود  ابتدایی  های  درس  نامربده 

بیشرت علوم  برای تحصیالت  نوری خواند. سپس  حامد 

جا  دران  سال  پنج  مدت  و  رفت  هرات  والیت  به  دینی 

ادامه داد. سپس مدت یکسال در  به سلسله درسخوانی 

کشور پاکستان به روند آموزشی خود دوام داد. 

برابر  در  مقاومت  و  جهاد  برای  نعامنی  شهید  پس  ازان 

دشمنان مهاجم دین و میهن، با عقیده محکم ایامنی کمر 

یکجا  اسالمی  امارت  جهادی  کاروان  با  و  بست  همت 

شد. او در والیات غربی و جنوبی کشور غور، هرات و 

زیادی اشرتاک منود.  نربدها و عملیات های  در  هلمند 

شهادت  لیالی  با  فراوانی  عشق  گل  محمد  مال  شهید 

داشت و همواره از کردگار – جل جالله – می خواست 

الها ! فالن و فالن به رتبه شهادت رسفراز شدند، این   :

سعادت را نصیب من هم بگردان.

ایزد منان اجابت  باالخره دعاهای صمیامنه او در بارگاه 

ثور ۱۳۹۸  تاریخ ۱۰  به  اسالم  فرزند جانانه  این  و  شد 

و ۱۰  قمری  با ۲۴ شعبان ۱۴۴۰  خورشیدی مصادف 

اپریل ۲۰۱۹ میالدی در ولسوالی چشت والیت هرات 

در یک حمله بزدالنه طیارات بی رسنشین اشغالگران، با 

به سن  را  از همسنگرانش جام شیرین شهادت  تن  چند 

۲۲ سالگی نوش جان منود.

شهید  سوانح  جزئیات  که  غوری  صمیم  از  سپاس  )با 

نعامنی را تهیه منودند(

شهید قومندان محمداهلل مشهور به زید اکه
 – تقبله اهلل  - :

اکه فرزند حاجی خال  به زید  الله مشهور  شهید محمد 

خورشیدی   ۱۳۶۹ سال  در  عبدالحمید  نواسه  و  بای 

در یک خانواده متدین و مجاهد پرور در قریه ترمه بای 

به جهان  تخار چشم  مربوطات رسای سنگ والیت  در 

گشود.

شهید زید اکه تعلیامت ابتدایی خود را نزد علامی منطقه 

مولوی  نزد  خورشیدی   ۱۳۸۴ سال  در  او  منود.  آغاز 

سال  در  سپس  نهاد،  تلمذ  زانوی  محمد  فیض  صاحب 

رفت  مراد  خال  صاحب  مولوی  نزد  خورشیدی   ۱۳۸۶

سال  در  پس  ازان  منود.  استفاده  او  از  یکسال  مدت  و 

۱۳۸۷ خورشیدی پیش مولوی صاحب مقام به والیت 

قندوز رفت و مدت شش ماه آنجا اکتساب فیض منود. 

زندگان جاوید
مرتب : حبییب سمنگاین

بخش هفدهم
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پس ازان مدت یک و نیم سال نزد مولوی صاحب حبیب 

الله حنفی در منطقه بارم دره )تخار( درس خواند.

در سال ۱۳۸۹ خورشیدی، شهید زید اکه رسول الله – 

صلی الله علیه و سلم – را در خواب دید که او را توصیه 

به  سالگی   ۲۰ سن  در  او  که  بود  هامن  منود.  جهاد  به 

مناطق مرزی کشور رفت و دران جا تعلیامت نظامی را 

تکمیل و به ویژه تکتیک های شهری را آموخت و سپس 

های  فعالیت  به  در  افغانستان  اسالمی  امارت  چرت  زیر 

برابر دشمن  با کامل شهامت در  او  جهادی آغاز منود. 

می جنگید و از چندین چاپه های دشمن جان به سالمت 

برده بود.

در  زیادی  های  فعالیت  از  عالوه  بر  اکه  زید  قومندان 

والیت خود، در بدخشان، قندوز، قندهار، زابل و فاریاب 

قاری  که  زمانی  داد.  انجام  جهادی  زیادی  خدمات  نیز 

بود  تخار  والیت  جهادی  مسئول  طیب  محمد  صاحب 

او به حیث مسئول مرکز تخار وظیفه انجام داد در زمان 

مولوی صاحب نورالدین نیز خدمات جهادی انجام داد 

و در دوران والیت مولوی محسن هاشمی به حیث رئیس 

کمیسیون نظامی ولسوالی دشت قلعه ایفای وظیفه منود.

شهید زید اکه به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۵ خورشیدی ساعت 

۷ شب پنجشنبه به سن ۲۹ سالگی در مبارزه با غالمان 

امریکا در قریه ترمه بای منطقه رسای سنگ مرکز تخار، 

جام شهادت را نوش جان منود.

شهید مجیب الرحمن – تقبله اهلل - :
در   - الله  تقبله   – عبدالدیان  پر  الرحمن  مجیب  شهید 

سال ۱۳۷۴ خورشیدی در منطقه سیاب ولسوالی بنگی 

به دنیای هست و بود گشود. شهید  والیت تخار چشم 

مجیب الرحمن که به سن ۸ سالگی از سایه شفقت پدر 

ابتدایی خود  های  درس  بود،  محروم شده  برای همیش 

را در سیاب نزد علامی منطقه آغاز منود. نامربده که از 

استعداد خداداد و ذهانت فوق العاده ای برخوردار بود، 

در  که  بود  رسانده  سوم  درجه  تا  را  دینی  متداول  علوم 

سال ۱۳۹۲ شمسی به سن ۱۸ سالگی به صف مقدس 

اعداد  برای  الرحمن  مجیب  شهید  پیوست.  جهادی 

نظامی/عسکری به مناطق مرزی کشور سفر منود و پس 

از فراغت از آموزش های نظامی به منطقه خود برگشت 

و با مجاهدین ولسوالی خواجه غار والیت تخار یکجا 

شد و در مدت اندکی خدمات شایان جهادی انجام داد. 

سپس در سال ۱۳۹۴ خورشیدی به ولسوالی اشکمش 

)تخار( آمد و به فعالیت های جهادی خود دوام داد. او 

از  و  به شدت زخمی شد  نربدها  از  یکی  در  سال  دران 

صحنه درگیری انتقال داده شد. او پس از شفایابی دوباره 

به صف جهادی حارض شد و با کامل شهامت و دالوری 

الرحامن در سال  به مبارزه خود دوام داد. شهید مجیب 

۱۳۹۶ خورشیدی بار دوم زخمی شد و این بار نیز پس 

از صحت یابی به سنگر مقاومت حارض شد. این فرزند 

دلیر دین و میهن باالخره در سال ۱۳۹۸ خورشیدی به 

سن ۲۴ سالگی جام افتخار بخش شهادت را نوش جان 

منود.

الله که سوانح  از مخدوم صاحب ذبیح  )با سپاس ویژه 

شهید زید اکه و شهید مجیب الرحمن را تهیه منودند(

شهید دامال حفیظ اهلل مبارز – تقبله اهلل - :
الله و  الله مبارز فرزند حاجی سیف  شهید دامال حفیظ 

نواسه خواجه قل در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی مصادف 

با ۱۹۸۸ میالدی در یک خانواده دیندار و مجاهد پرور 

در قریه غنده سنگ ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب 

دیده به جهان گشود.

تحصیالت : 
سال   ۳ مدت  را  خویش  ابتدایی  تعلیامت  مبارز  دامال 

در منطقه آبایی خویش فراگرفت و سپس به هدف ادامه 

پشتونکوت،  گرزیوان،  های  ولسوالی  به  تحصیالت 

بلچراغ، و درزاب والیت جوزجان سفر منود و از علامی 

جید این مناطق هر یک مرحوم مولوی صاحب منصور، 

مولوی صاحب محمد ایوب، مولوی صاحب عبدالغفور 

درزابی،  عطایی  عبدالقدوس  صاحب  مولوی  شهید  و 

چند سال کسب فیض منود. پس از آن برای تحصیالت 

بیشرت عازم کشور پاکستان شد و مدت دو سال در شهر 

زاهد  محمد  مولوی  والحدیث  التفسیر  شیخ  نزد  پشاور 

عزیزخیل زانوی تلمذ نهاد. سپس به کشور عزیز برگشت 

القرآن و الحدیث مولوی  و در والیت سمنگان از شیخ 

صاحب محمد زکریا مدت یک و نیم سال اکتساب علم 

دروالیت  باز  و  آمدند  فاریاب  به والیت  جا  ازان  منود. 

بازار، املار و  آمدند و در ولسوالی های جمعه  فاریاب 

پشتونکوت از فیوضات مخدوم صاحب فضل الرحمن، 

مفتی صاحب محمد حسن دیوبندی و مولوی صاحب 

خود  آبایی  منطقه  به  بعدا  شد.  یاب  بهره  عبدالغفار 
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ترشیف آورد و مدت یک 

و نیم سال به حیث امام و 

جامع  مسجد  در  مدرس 

ایفای  سنگ  غنده  قریه 

وظیفه منود.

خدمات جهادی: 
که  صاحب  دامال  شهید 

قلب مملو از عشق جهاد و شهادت داشت، قبل از اینکه 

پا به عرصه سنگر و جهاد بگذارد، چند مدت به صفت 

جوزجان  والیت  مجاهدین  خدمت  در  انصار  از  یکنت 

نیز عمال  که خودش  نگذشت  دیری  اما  بود.  فاریاب  و 

مجاهدین  به  فاریاب  تگاب والیت  ولسوالی شیرین  در 

پیوست و کمر خود را در مقابل دشمنان دین و وطن با 

عزم متین و قوی بسته منود.

دامال صاحب حفیظ الله مبارز چند مدت تخنیک های 

نزد  از  مذکور  ولسوالی  در  را  متفجرات  و  سازی  ماین 

شهید استاد محمد علی آموخت و سپس به فعالیت های 

جهادی خویش ادامه داد. یکبار دشمن عملیات گسرتده 

و طوالنی را در تخت ایشان ولسوالی رشین تگاب به راه 

انداخت. دران عملیات، در نتیجه انفجار ماین جاسازی 

شده از سوی شهید دامال صاحب مبارز یک عراده تانک 

دشمن تخریب و به شمول ۳ قومندان )میرک، جلجلک 

و سیف الله( ۷ تن عساکر اجیر به قتل رسیدند و متباقی 

شان از ساحه فرار کردند. در عملیات دیگری که دشمن 

به رهربی جرنال دوستم در منطقه آستانه بابا این ولسوالی 

مذکور به راه انداخته بود، شهید دامال صاحب بار دیگر 

قهرمانی خود را به منایش گذاشت و منطقه مهم آستانه 

بابا را ترصف منود.

از  کثیری  جمعی  با  صاحب  دامال  شهید  دیگر  بار 

مجاهدین عملیات کوبنده ای را بر علیه دشمن در منطقه 

آستانه بابا آغاز منودند، که به یاری و نرصت الله متعال 

نزدیک به پنجاه قریه خورد وبزرگ آستانه بابا فتح گردید 

و تلفات سنگین جانی و مالی به دشمن وارد و نزدیک به 

آنان کشته، زخمی و اسیر شدند و غنایم بی  از  ۸۰ تن 

شامری به دست آمد. آن زمان قاری صاحب صالح الدین 

ایوبی مسئول جهادی والیت فاریاب بود.

بعدا شهید دامال صاحب به حیث یک دلگی مرش فعال 

دامال  شهید  ازان  پس  کرد.  می  خدمت  خود  منطقه  در 

هجومی،  دستآورد  پر  و  پیهم  های  عملیات  صاحب 

چقامق،  قلعه،  کته  مناطق  در  را  انفجاری  و  چریکی 

سنگ،  غنده  نادرآباد،  میاشت،  رسه  گلدره،  قلعه،  هزار 

سای  قزل  و  تریکلیک،  بیلرسای،  دهندره،  زرشوی، 

ولسوالی پشتونکوت به راه انداخت و به نرصت خاص 

پروردگار، مردم این مناطق را از مظامل اربکی های رشیر 

نجات داد. درین عملیات ها، تعدادی زیادی از اجیران 

داخلی به شمول چندین قومندان کشته و زخمی شدند و 

متباقی شان وادار به فرار شدند.

شهید دامال صاحب در این عملیات ها یک مرتبه از ناحیه 

صورت زخمی شد، اما به فضل خداوند صحتیاب شد و 

دوباره به فعالیت های جهادی خویش دوام داد. همچنان 

شهید دامال صاحب در فتح مناطق نیرش، آق بالق، قیرمه، 

کمرک، وقشالق ولسوالی بلچراغ اشرتاک داشت.

محو  منظور  به  اسالمی  امارت  جهادی  مسئوالن  هرگاه 

های  عملیات  جوزجان  والیت  در  مرتبه  دو  داعش  فتنه 

نظامی را به راه انداختند، شهید دامال صاحب در هر دو 

عملیات سهم بارز داشت و در یک تشکیل مسئول کمر 

بخش  یک  مسئولیت  دیگر  تشکیل  در  و  مجاهدین  بند 

جبهه را به عهده داشت و خدمات ارزشمندی را انجام 

داد.

اوصاف : 
و مخلص  مطیع  مبارز،  دامال صاحب شخصیت  شهید 

بود. او در مقابل دشمنان دین سخت و در برابر مسلامن 

ایستاده  با حق  و  بود. همیشه حق می گفت  مهربان  ها 

بود. مردم را به سوی خیر و فالح دعوت می منود.

شهادت :
جهاد  های  سنگر  ناپذیر  خستگی  مبارز  این  بااالخره 

ومقاومت و یکی از ستاره گان فاریاب زمین، روز شنبه 

نومرب   ۱۶ با  مصادف  خورشیدی   ۱۳۹۸ عقرب   ۲۵

شهید  اش  جهادی  رفیق  یکنت  با  همراه  میالدی   ۲۰۱۹

پشتونکوت  ولسوالی  تریکلیک  منطقه  در  رجامند  قاری 

های  امریکایی  پیلوت  بی  طیاره  حمله  هدف  فاریاب 

را  شهادت  بخش  حیات  جام  و  گرفت  قرار  اشغالگر 

و  پاک  آرمان  به  منوده،  جان  نوش  سالگی   ۳۱ سن  به 

همیشگی اش نائل گردید. نحسبه کذالک والله حسیبه.

برادر  از شهید دامال صاحب پنج پر بجا مانده است. 

شهید مبارز به حیث رسپرست رفقای جهادی او تعیین 

شده است.

)با سپاس از محرتم شمس الله فاریابی، مسئول مطبوعاتی 

والیت فاریاب، که سوانح شهید مبارز را تهیه منودند(.
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اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت تهاجم شوروی 
ها در ششم جدی

چهــل ســال پیــش، بــه تاریــخ شــش جــدی ۱۳۵۸ 

هجــری شمســی، لشــکرهای مغــرور شــوروی بــر حریم 

ــد. ــورش آوردن ــا افغانســتان، ی ــاک کشــور اســالمی م پ

تهاجــم شــوروی هــا بــر افغانســتان فاجعــه بــزرگ تاریخ 

ــارص بود. مع

کمونیســت هــای بــی رحــم بــه قتــل عــام ملــت مؤمــن 

مــا، مببــارد قریــه هــا و تخریــب همــه جانبــه آغــاز 

کردنــد. آن هــا گــامن داشــتند کــه نظــام باطــل و افــکار 

طاغوتــی خــود را بــا ظلــم و جــرب بــر مــردم مســلامن مــا 

ــت از  ــرای محافظ ــا ب ــت م ــا مل ــد، ام ــی کنن ــل م تحمی

ــی  ــات قربان ــر از توقع ــود باالت ــدس خ ــای مق ارزش ه

ــاع  ــا در راه دف ــان م ــون هموطن ــم ملی ــک و نی ــد، ی دادن

از اســالم خــود را قربــان منودنــد و همیــن تعــداد دیگــر 

زخمــی، معیــوب، بنــدی و یــا هــم ناپدیــد شــدند. 

بیشــرت قریــه هــا و شــهرک هــا ویــران شــد و زیــر بناهــای 

کشــور از بیــن رفــت، امــا ملــت مؤمــن مــا بــا ایــن همــه 

ــدند  ــاده نش ــم آم ــی رح ــغالگران ب ــت اش ــم و وحش ظل

کــه از مقدســات و ارزش هــای خــود بگذرنــد و اشــغال 

شــوروی هــا را بپذیرنــد. باالخــره از برکــت قربانــی هــای 

ــت  ــغالگر شکس ــای اش ــوروی ه ــا، ش ــان ه ــزرگ افغ ب

خوردنــد و بــا رسهــای خمیــده از کشــور مــا فــرار 

ــد. کردن

بــه مناســبت روز آغــاز تهاجــم شــوروی، بایــد بــه 

ــا  ــزدوران آن ه ــا( و م ــی ه ــی )امریکای ــغالگران کنون اش

یــادآور شــویم کــه وحشــت و جنایاتــی را کــه شــام 

تحربــه مــی کنیــد، قریــه هــا را از بیــن مــی بریــد، خانــه 

هــا را آتــش مــی زنیــد، کــودکان و زنــان را مــی کشــید، 

زنــدان هــا را از مســلامن هــا پــر مــی کنیــد و منونــه های 

وحشــت چنگیــز، انگلیــس و شــوروی هــای ســفاک را 

ــن  ــه دری ــن تجرب ــد کــه ای ــد بدانی ــد، بای تکــرار مــی کنی

ــت شــده اســت. ــی ثاب ــاکام و خنث جــا همــواره ن

بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن ملــت بــه مــرگ آبرومندانــه 

آمــاده اســت، امــا زندگــی ذلــت و محکومیــت را قبــول 

نــدارد.

پــس بیائیــد، از تجــارب گذشــته بیاموزیــد، از تعقــل کار 

اعالمیه اه و مواضع رسمی امارت اسالمی افغانستان
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بگیریــد، بــه اشــغال نــاروای خــود نقطــه پایــان بگذاریــد 

ــود  ــور خ ــه در کش ــد ک ــا را بگذاری ــوم م ــت مظل و مل

مطابــق بــا ارزش هــای شــان، زندگــی آرام و عزمتندانــه 

داشــته باشــند.

در اخیــر، در پهلــوی تقبیــح و محکومیــت تهاجــم 

شــوروی هــا، بــرای متــام شــهدای جهــاد افغانســتان از 

بــارگاه خداونــد متعــال جنــت الفــروس مســئلت داریــم، 

ــا،  ــی ه ــهدا، زخم ــام ش ــف مت ــال تکالی ــد متع خداون

ــود  ــار خ ــه درب ــن را ب ــن و مجاهدی ــن، مهاجری معلولی

ــن. ــا رب العاملی ــن ی ــد. آمی ــول منای ق

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۴/۳۰هـ ق

۱۳۹۸/۱۰/۶هـ ش ــ ٢٧/1٢/٢٠1٩م

پیام تسلیت امارت اسالمی در رابطه به وفات 
والی پیشین بغالن مرحوم مولوی شمس الدین 

وقاص
بــا تاســف خــرب دریافــت کردیــم کــه والــی پیشــین 

بغــالن مولــوی صاحــب شــمس الدیــن وقــاص بــر اثــر 

ــات منــوده  ــود وف ــدہ ب ــد حالــش گردی بیــامری کــه عائ

ــون ــه راجع ــا الی ــت.انالله وان اس

ــح  ــگام فت ــب هن ــن صاح ــمس الدی ــوی ش ــوم مول مرح

قنــدوز قومنــدان امنیــه آن والیــت بــود و ســپس بــہ حیث 

والــی تخــار و بغــالن و ابتــدای امســال بــہ عنــوان والــی 

ســمنگان خدمــت منــوده بــود، کــه پــس از آن بــه علــت 

عــارض شــدن بیــامری از وظیفــه اش اســتعفا داد.

ــوادہ  ــه خان امــارت اســالمی در مــورد وفــات نامــربده، ب

ــن  ــام مجاهدی ــن و مت ــا، متعلقی ــاوندان، رفق او، خویش

ــد. تســلیت مــی گوی

ــه  ــن از الل ــوی صاحــب شــمس الدی ــرای مرحــوم مول ب

ــواده و وابســتگان  ــرای خان ــردوس و ب ــت الف ــال جن متع

ــم . ــل را خواهانی ــل و اجــر جزی شــان صــرب جمی

امارت اسالمی افغانستان

۱/۴/۱۴۴۱هـ ق

۷/۹/۱۳۹۸/ ــ ٢٨/11/٢٠1٩م

اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت رهایی عده 
ای از زندانیان

چنانکــه در مــورد آزادی ســه تــن مجاهدیــن امــارت 

ــی  ــی مال ــرتم حاج ــی، مح ــس حقان ــرتم ان ــالمی مح اس

خــان و محــرتم حافــظ عبدالرشــید اقــدام مثبــت انجــام 

ــم. ــی منائی ــتقبال م ــا ازان اس ــه، م یافت

همچنــان پروســه رهایــی دو تــن پروفیســور )کیــون 

کینــگ، امریکایــی و تیموتــی ویکــس، اســرتالیایی( 

ــه  ــالمی ب ــارت اس ــوی ام ــان از س ــکر افغ ــن عس و ده ت

ــد. ــل ش ــی تکمی کامیاب

ــت  ــن نی ــرای حس ــی ب ــت خوب ــا پیرشف ــه کاره ــن هم ای

و اعتــامد ســازی اســت کــه بــه رونــد صلــح همــکاری 

مــی توانــد.

ــر،  ــرتم قط ــر مح ــا از امی ــه م ــت ک ــادآوری اس ــل ی قاب

و وزیــر امــور خارجــه و دیگــر مقامــات آن کشــور 

ــد و  ــرج دادن ــه خ ــم ب ــاعی پیه ــه مس ــن پروس ــه دری ک

تســهیالت الزم را مســاعد منودنــد، از عمــق قلــب 

سپاســگذاری مــی منائیــم.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۱۱/۲۲هـ ق

۱۳۹۸/۸/۲۸هـ ش ــ 1٩/11/٢٠1٩م
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زبم شعر و ادب
گرداننده: ابو عابد

تابکی  هجران  شام  این  خدا  یا 
درد های ما به اوج خود رسید 
مردمان مصروِف درِس موسیقی 
گشت  عام  درمکاتب  عیسویت 
غربی صفتیم  ونه  نه شرقی  ما 
ما  دین  هم  و  آئین  اسالم  بلکه 
زمان  صیاد  ی  پنچه  کن  قطع 
ای خداوند رحم کن بر  طفلکان 
بشنوید این دردِ دِل را از شفق 

ای بر کشیده تیغ جهاد خود از نیام
درود خدا  راه  کشتۀ  پاک  روح  بر 
بس تیره روزها که بدیدست این دیار
تن ها به ضرب تیغ ستم پاره پاره گشت
این قوم بارها ره میدان گرفته است
لیکن به صبح فتح از آن رزم و آن جهاد
تاخته خطه  این  بر  باز  کفار  اینک 
صد بار وحشیانه تر از حملۀ مغول
نگر را  آزاده  کشور  بخاک  یکسان 
ملتی غدار  دشمن  جور  و  ظلم  از 
گر چه قیام  ماست طلوع و قیام فتح
انقالب اهداف  ره  در  ایم  بنهاده 

قیام  کشور  ای  و  مجاهد  ملت  ای 
بر سنگری که بسته ره دشمنان سالم
از ظلم و از ستم شده ویرانه بار بار
سرها که خم نگشت علم شد به چوب دار
راه هجوم و حملۀ عدوان گرفته است
حاصل گروه فاقد ایمان گرفته است
این خلق آخته بر سر  شمشیر ظلم 
باخته رنگ  او  برابر  در  چنگیز 
نگر را  بیوۀ  زن  آه  و  یتیم  اشک 
در هجرت و به غربت آواره را نگر
تنها شکست دشمن نباشد پیام فتح

اندر کف جهاد و شهادت زمام فتح 

تابکی  آه وناله  پشت دوستان 
روز و شب این قتل افغان تا بکی 
خواندِن این درس شیطان تا بکی 
تابکی  پلیدان   تخِم  کاشتِن 
بکی  تا  لیسان  کاسه  این  تهمِت 
بکی  تا  نسِل خوگان  دغدغه ی 
بکی  تا  ستیزان  دین  این  مهلِت 
تابکی  یتیمان  اشِک  ریختن 
تابکی گلبدستان  این   ِ ُکشتن 

تا بکی

در صبح پیروزی
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موږ په هيواد کې اسالمي نظام او سوله غواړو
له دې مؤمن ټبر د کفر لمن ټوله غواړو

په نيمه شپه دې، د سپوږمۍ په څنګ کې شپوله غواړو
يوه شېبه ښکال پرسته غزلبوله غواړو

د مرګ لښکر دا نغاره ږغوي، مخته راځي
څو ننګيالي د افغانانو له کهوله غواړو

ُحَسن ګالب ته، ژوند چنار ته، مينه زړونو لره
نرګسي سترګې او پيکي کې دي غاټوله! غواړو

د ترقۍ او پرمختګ وزرې نه غوڅوو
خو هو ټولنه مو په تار د دين کنټروله غواړو

نيکټايي والو د دې خاورې اوښکې پاکي نۀ کړې . . .
درد ته درمل يې، له پګړۍ او له پکوله غواړو

د نازولي، شفاعت يار، نظرمات پرې کوو
درې سپېلني د پير ملنګ بابا کچکوله غواړو

موږ په هیواد کې
ن

حا
ری

ت 
اع

شف

سیدنا ابوبکرصدیق رضی اهلل عنه:
باشخصی دوستی کنید که نیکی کرده و فراموش کند.

سیدنا عمر رضی اهلل عنه:
مرگ را بیاد داشته باش!  ولی آروزی مرگ را نداشته باش!

سیدنا عثمان رضی اهلل عنه:
اولین منزل آخرت قبر است، اگر در آن رستاگر شوی منازل ديگر آسان 

میگردد.
سیدنا علی رضی اهلل عنه:

همیشه راست بگو، تا نیاز به قسم خوردن نداشته باشی!

)رضوان اهلل تعالی علیهم اجمعین(

چهار سخن زیبا از چهار خلفاء اسالم ) رضی الله عنهم(
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